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Context european și național 

Agenda europeană 

Comisia Europeană a făcut pași importanți Pentru a facilita dezvoltarea economiei digitale, ca: 

• Regulamentul schimbului liber de date nepersonale  
• Actul securității cibernetice  
• Directiva Datelor Deschise  
• Regulamentul cu privire la datele personale 

În 2018, Comisia Europeană a prezentat strategia cu privire la inteIigența artificială împreună 
cu un plan coordonat cu statele membre.   

Context național 
- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, adoptată prin HG nr. 877/9 

noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 2018 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 

 

 

Satul inteligent în România 
Utilizarea instrumentelor digitale de către sectorul public poate duce la creșterea eficienței și calității serviciilor 

publice furnizate de către statul român și autoritățile locale. De asemenea, o administrație publică digitală, poate 

reduce birocrația și corupția prin transparență și să crească colectarea taxelor prin utilizarea instrumentelor 

moderne de plată. Digitalizarea duce, de asemenea, la schimbări în societatea modernă de astăzi, din modul în 

care ne petrecem timpul liber, interacționăm cu ceilalți și lucrăm. Din acest motiv, implementarea tehnologiilor 

digitale are consecințe majore în evoluția societății moderne, din impactul acestuia asupra economiei, pieței 

muncii și digitalizarea serviciilor publice, care culminează cu conceptul Smart Governance, prezent în economiile 

avansate din întreaga lume.  

Conceptul de guvernanță inteligentă se referă la utilizarea de soluții diverse și inovatoare de tehnologie a 

informației pentru a îmbunătăți procesul decizional în administrația publică, printr-o mai bună colaborare între 

diferitele părți interesate, inclusiv administratia publica, cetățeni și sectorul privat. Guvernanța inteligentă are, 

de asemenea, un rol important în sprijinirea inițiativelor cetățenilor, prin furnizarea unui cadru digital în care să 

poată avea loc interacțiuni complexe între guverne, cetățeni și alte părți interesate. În acest sens "Smart 

Governance" poate fi considerat unul dintre cei 6 piloni ai unui adevărat "Smart Village", alături de: Smart 

Mobility, Smart Living, Smart Environment, Smart Citizen și Smart Economy. În comparație cu ceilalți 5 piloni al 

unui sat inteligent Smart Governance implică în primul rând digitizarea și îmbunătățirea serviciilor publice 

administrative și trebuie implementat direct de către autoritățile publice centrale și locale. 

Uniunea Europeană a fost prima instituție publică majoră care a definit conceput de sat inteligent sau "Smart 

Village" ca fiind bazat pe o abordare participativă și guvernare inteligentă: „Satele inteligente sunt comunități 

din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare pentru a-și îmbunătăți reziliența, bazându-se pe punctele forte 

și oportunitățile locale. Ei se bazează pe o abordare participativă pentru a-și dezvolta și implementa strategia de 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/legislation-open-data
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6689
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2018/10/SNDD-2030-_-varianta-dup%C4%83-Comitet-interministerial-4-octombrie-2018.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/strategia-nationala-agenda-digitala-pentru-romania-20202c-20-feb.2015.pdf
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îmbunătățire a condițiilor economice, sociale și/sau de mediu, în special prin mobilizarea soluțiilor oferite de 

tehnologiile digitale". 

Guvernarea inteligentă în contextul satelor inteligente  

Guvernanța inteligentă sau "Smart Governance", implică utilizarea de soluții digitale care furnizează date și alte 

resurse care sprijină îmbunătățirea procesului decizional al autorităților locale prin colaborarea cu cetățenii și 

alte părți interesate. Mai mult guvernanța inteligentă poate fi definită și ca deschiderea administrației publice 

locale de a crește implicarea cetățenilor în procesele decizionale pentru a lua decizii mai inteligente de 

dezvoltare locală, platformele digitale oferind o modalitate de a obține această deschidere, cum ar fi utilizarea 

rețelelor sociale sau alte platforme digitale de comunicare între funcționarii publici și cetățeni pentru a-și 

menține angajamentul ridicat în procesul de luare a deciziilor, implicare ce culminează cu implicarea cetățenilor 

în guvernarea participativă (democrație directă) și în bugetarea participativă, în care cetățenii decid împreună 

cu autoritățile locale în care proiecte comunitare vor urmă să investească resursele locale. Chiar dacă definiția 

guvernării inteligente sau "Smart Governance" este aceeași, indiferent dacă vorbim de autorități centrale și 

locale, implementarea sa variază mult în complexitate, în funcție de dimensiunea și caracteristicile statului, 

orașului sau satului pentru care este implementată. În contextul unei guvernări inteligente la nivel de sat în 

prima etapă acea comunitate rurală trebuie să fie „SMART”, iar aici vorbim de satele digitale, sau „Smart 

Villages” care dispun de infrastructura digitală necesară pentru a permite guvernarea inteligentă dar și o 

strategie digitală în vigoare, centrată pe cetățeni, deoarece nu putem discuta despre construirea unor modele 

de guvernanță inteligentă fără centrarea pe cetățeni și cu o infrastructură digitală care să permită dezvoltarea 

cadrului pentru guvernanță colaborativă, partajarea informațiilor, implicarea cetățenilor în deciziile publice, 

transparență și deschidere administrativă. Smart Governance în contextul Smart Villages implică o strategie de 

e-guvernare prin utilizarea TIC care se învârte în jurul: îmbunătățirii serviciilor, eficienței administrative și 

centricitatea pe cetățeni, coloana vertebrală a oricărui model de guvernare inteligentă și care evidențiază 

principalele transformări necesare adoptării strategiei de e-guvernare integrată într-un model de guvernare 

inteligentă. 

Îmbunătățirea serviciului  
Până de curând, cetățenii sustinatori ai digitalizarii locale au fost principalele și în unele cazuri singurele voci care 

au făcut presiuni asupra autorităților locale pentru furnizarea serviciilor electronice, fără o directivă clară din 

partea autorităților centrale care să susțină dezvoltarea serviciilor electronice, însă în ultimii ani după declașarea 

pandemiei de COVID-19 și crearea Autorității Române de Digitalizare (ADR), statul român a început să 

conștientizeze importanța serviciilor electronice nu doar ca un mijloc de a oferi servicii publice mai eficiente, ci 

ca obiectiv strategic național pentru furnizarea serviciilor publice în situații de urgență naționale, cum ar fi cele 

create de carantina impusă de COVID-19, când serviciile electronice au devenit cea mai bună opțiune pentru 

limitarea răspândirii virusului în populație. Potrivit companiei de consultanță Delloite1 în urma pandemiei de 

COVID-19, statul român a înregistrat progrese semnificative în vederea transformării serviciilor electronice într-

un obiectiv strategic național și a finanțării dezvoltării serviciilor electronice la nivel național și local, în acest 

sens să stimuleaze autoritățile locale să digitalizeze și să ofere transparență, un acces mai bun la serviciile și 

informațiile publice, să obțină timpi de răspuns mai scurți de la funcționarii publici, să aibă capacitatea de a 

obține servicii publice online prin aplicații online și să plătească taxe și amenzi prin intermediul serviciilor 

bancare online, facilități care într-o măsură erau deja disponibile în cele mai digitale sate din România, ca și 

Ciugud (Jud. Alba), pe care îl vom folosi ca exemplu despre ce însemnă un Smart Village. 

 
1 Raportul Delloite: https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-
digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-
informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html  

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatizarea-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html


 

 
Telefon: +40262226778 

WEB: http://www.IntelliSoft.ro  •  E-mail: info@IntelliSoft.com 

P
ag

in
a 
7

 

Datorită calității în creștere a serviciilor electronice, există multe moduri în care cetățenii și funcționarii publici 

beneficiază de astfel de investiții, pentru a numi câteva beneficii precum eliminarea timpului stând la cozi sau 

necesitatea întâlnirilor față în față cu funcționarii publici, reducerea costurilor asociate cu înregistrarea și 

transmiterea formularelor, reducerea erorilor prin creșterea acurateții datelor, capacitatea de a comunica digital 

și accesul rapid la serviciile publice într-o formă online. 

Eficiența administrativă  
În urmărirea obținerii unei mai mari eficiențe organizaționale, eficiență a politicilor publice, economiei de costuri 

și responsabilitate, realizarea de reforme administrative însoțite de diverse soluții digitale, funcțiile 

administrative s-au dovedit a deveni mai eficiente, prin realizarea unui control mai bun al managementului, 

creșterea eficienței și responsabilitatea funcționarilor publici prin automatizarea fluxului de lucru, transabilitate 

și partajarea între departamente a informațiilor aduse de soluțiile digitale de e-guvernare.  

Este important de menționat că una dintre cele mai mari provocări externe în partajarea completă a informațiilor 

în format digital este reprezentată de interoperabilitate, sau integrarea diverselor sisteme și baze de date, care 

pentru sate și orașe deopotrivă înseamnă conectarea digitală la autoritățile centrale.  

Aspectele privind interoperabilitatea completă, numite și „autostrăzile digitale lipsă ale României” de catre 

Autoritatea de Digitalizare a Romaniei (ADR) este ceva ce incepe sa fie abordat de factorii de decizie la nivel 

national, ca obiectiv strategic de guvernare în vederea realizării unei mai mari eficiențe administrative prin 

intermediul TIC, la nivel național și local. 

Centricitate pe cetățean  
Accentul sporit pe cetățeni permite o implicare mai puternică a cetățenilor printr-o formă de baza sau mai 

avansată de guvernare participativă, care este unul dintre cele mai bune exemple despre modul în care 

progresele digitale în TIC pot remodela democrațiile din întreaga lume, permițând guvernanța directă, ceea ce 

înseamnă o implicare mai mare a cetățenilor în activitățile guvernamentale, ceea ce duce la o încredere mai 

mare a cetățenilor în administrația publică, prin interacțiunea și comunicarea cu cetățeni și transformarea lor 

din „clienți” în parteneri în guvernare. 

În cele din urmă, accentul sporit pe implicarea cetățenilor produce o mai mare transparență guvernamentală și 

întărește democrațiile prin creșterea încrederii și satisfacției cetățenilor în funcționarii publici.  

Sate inteligente din România  

Ce sunt satele inteligente?  
La nivel global, conceptul de sate inteligente datează din perioada 2014-2017, primele inițiative de sate 

inteligente având loc în Africa Centrală, Asia și America de Sud. În Uniunea Europeană apariția conceptului 

„Smart Village” este asociată cu „Declarația Cork 2.0” din 2016, pentru o viață mai bună în zonele rurale, când 

printr-un manifest de 10 puncte pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale din Uniunea Europeană, 

digitalizarea și conectivitatea au fost stabilite ca instrumente pentru atingerea obiectivelor stabilite de 

manifestul „Declarației Cork 2.0”.  

Alți pași ai Uniunii Europene au fost observați în anul următor, prin publicarea „EU Action for Smart Villages” de 

către Comisia Europeană în 2017, unde U.E. a definit domenii de politică și fonduri pentru satele inteligente, 

adoptând o abordare integrativă a acestora. 

Satele inteligente nu au o definiție legală în legislația naționala sau UE, dar sunt satele care de obicei se remarcă 

în peisajul rural prin conștientizarea problemelor rurale și deschiderea catre adoptarea de soluții inovatoare 
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pentru remedierea lor. Ei împărtășesc o atitudine pozitivă și interesată față de digitalizare, fiind dornici să adopte 

inovații digitale și deținând abilități digitale, fie că este vorba de abilități tehnice, organizaționale sau de 

comunicare, ceea ce este în contrast cu comunitățile rurale mai tradiționale, care de multe ori sunt reticente la 

inovare.  

Satele inteligente sunt cele mai inovatoare sate dintr-o țară, inovație care este dată de implementarea diverselor 

platforme digitale și soluții tehnologice în sectorul public, care însoțite de un mod modern de a gândi serviciile 

publice și modul in care sunt oferite de funcționarii publici aduce numeroase beneficii cetățenilor din mediul 

rural și reducerea decalajul digital între comunicațiile urban-rurale.  

Actorii unui sat inteligent  
Sătenii inteligenți se caracterizează prin pozitivitatea lor digitală, conștientizarea problemelor, implicarea activă 

și orientarea către comunitate, caracteristici care pot fi găsite în toate cele trei grupuri de actori care modelează 

satele inteligente: conducatorii, susținătorii și utilizatorii soluțiilor digitale in satele inteligente.  

Conducătorii  

Conducatorii schimbării digitale într-un sat sunt cei care promovează și conduc o agendă de transformare 

digitală, de asemenea, promotori sunt și cei care operează și gestionează transformarea digitală în fiecare etapă 

a procesului, care de cele mai multe ori sunt angajații primăriei și cetățenii entuziaști despre digitalizare și 

conștientizarea modalităților în care inovația digitală le poate îmbunătăți calitatea vieții, poate rezolva diverse 

probleme locale și poate reduce decalajul digital urban-rural. În România, de cele mai multe ori primarul satului, 

cea mai înaltă autoritate locală conduce transformarea digitală, nu prin cunoștințe sau experiență specifică în 

materie, ci prin promovarea și conducerea unei agende politice de transformare digitală.  

Susținătorii  

Statul, Uniunea Europeană și consiliile judetene joacă un rol important în digitalizarea comunităților rurale, prin 

sprijinirea financiară a inițiativelor "Smart Village", majoritatea satelor din România depinzând de fondurile 

naționale și ale Uniunii Europene pentru transformarea lor digitală. În satele din România vedem adesea 

consultanții de granturi sau funcționarii publici cu expertiză în obținerea de finanțări nerambursabile ca fiind 

susținători ai transformării digitale în comunitățile rurale, prin identificarea programelor de finanțare de stat sau 

europene pentru digitalizare și promovarea ideii unei strategii de digitalizare rurală către primar în conformitate 

cu obiectivele acelor fonduri nerambursabile.  

Utilizatorii  

Utilizatorii nu sunt doar beneficiarii inițiativelor "smart village", ci și cei care îi motivează pe promotori și 

susținătorii să inoveze și să găsească soluții digitale la problemele comunității, cerând schimbare. În calitate de 

cetățeni, ei pot fi, de asemenea, adevărați promotori ai transformării digitale, încurajând și solicitând 

transformarea digitală prin opinia populară și puterea lor de vot.  
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Realitatea digitalizării comunelor din România 
Respondenții studiului nostru realizat pe 358 de comune din România, care are o semnificație statistică de 95%, 

și o marjă sau eroare mai mică de 5%, sunt diverși, precum peisajul rural românesc. După cum se observă în 

Tabel 1, majoritatea comunelor incluse în studiul nostru, adică 67.32% au 11-25% funcționari publici, urmate de 

20.11% de comune cu 26 - 50 de funcționari publici și 9.78% cu 1 - 10 funcționari publici.  

Tabel 1 Numărul de funcționari publici ai primăriei 

Interval Răspunsuri Procent 

1-10 35 9,78% 

11-25 241 67,32% 

26-50 72 20,11% 

> 60 11 3,07% 

 

Potrivit Tabel 2, 60.89%, adică majoritatea comunelor din România sunt de talie medie, cu 2001 - 5000 de 

locuitori, urmate de cele mai mici comune până la 2000 de locuitori (22.35%). Comunitățile rurale mari, se găsesc 

de regulă la periferia orașelor și cuprind 16.75% din totalul comunelor românești, cu 50001 - 8000 de locuitori 

(12,57%) și cu peste 8000 de locuitori (4,19%). 

Tabel 2 Numărul de cetățeni în comune 

Interval Răspunsuri Procent 

1 - 2000 80 22.35% 

2001 - 5000 218 60.89% 

50001 - 8000 45 12.57% 
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>8001 15 4.19% 

 

Strategia digitală  

Până de curând, în România, a avea o strategie digitală era văzută ca o necesitate doar în orașe și, chiar și așa, 

avem cazuri în care orașele nu au încă o strategie coerentă de digitalizare. Acest lucru este important de 

menționaț deoarece satele și sătenii deopotrivă se uită înspre orașe pentru inspirație în ceea ce privește modul 

în care ar trebui să arate o comunitate rurală digitală și o administrație locală modernă.  

Deoarece până de curând satele din România nu aveau un exemplu de bune practici despre cum poate fi 

implementată o strategie digitală în comunitățile rurale și care sunt beneficiile cuantificabile ale implementării 

acesteia, putem vedea că conform Tabel 3 doar 6.98% dintre sate au o strategie digitală clară pentru a se 

transforma în sate inteligente.  

Tabel 3 Dezvoltarea strategiei digitale în satele românești 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Există o stategie digitală clară 25 6,98% 

Avem cateva idei 199 55,59% 

Nu 110 30,73% 

Nu știu 24 6,70% 

 

 

Este totuși încurajator să vedem că 55.59% dintre satele românești au câteva idei despre cum comuna lor ar 

putea beneficia de pe urma TIC și în cele din urmă să fie transformate în sate inteligente ceea ce înseamnă că 

este doar o chestiune de timp pentru ele până când un cadru de strategie digitală va fi mai clar definit.  

În rest 37.43% dintre satele românești, printre care 30.73% nu au nici o idee de dezvoltare a unei strategii 

digitale, iar 6.70% nu știu ce înseamnă o strategie digitală. Este important de menționat că conceptul de sat 

inteligent este încă unul foarte nou în România și până de curând nu existau prea multe fonduri publice destinate 

susținerii proiectelor de digitalizare la sate, nici o cerere clară din partea cetățenilor din mediul rural în acest 

sens întrucât multe sate din România încă nu au o infrastructură rutieră bine dezvoltată, sistem de canalizare și 

apă, este deci de înțeles ca și primărie nu te poți gândi la dezvoltarea unui sat inteligent dacă comuna nu are 

acces la cele mai elementare facilități de locuit. 

Întrucât marea majoritatea primarilor (77.93%) spun că 70% sau mai mult din activitățile primăriei ar putea fi 

digitalizate (vezi Figura 1), putem presupune că, după ce vor avea loc investițiile necesare în infrastructura 

rutieră, în sistemele de canalizare și apă, vor urma investițiile digitale, iar o parte din cele 37.43% din satele 

românești fără strategie digitală vor începe să dezvolte una.  
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Figura 1 În ce măsură activitatea primăriei poate fi digitalizată 

De asemenea, este încurajator să vedem că cea mai răspândită preconcepție conform căreia satele sunt 

reticente în a adopta soluții digitale este greșită, așa cum se vede în Figura 1 de mai sus vasta majoritate a satelor 

sunt familiarizate cu modurile în care digitalizarea poate avea un impact pozitiv asupra comunității lor și, prin 

urmare, adoptarea lentă a soluțiilor digitale în sate, în comparație cu orașele românești, nu are legatură cu o 

reticență față de digitalizare, ci de alți factori, așa cum se vede în Figura 2. 

 

 

Figura 2 Care dintre următorii factori reprezintă un impediment 

În concordanță cu Figura 2, alfabetizarea digitală a funcționarilor publici din primărie este văzută ca principalul 

impediment al transformării digitale de către 72.35% dintre primari, urmată de insuficiența numărului de 

funcționari publici dedicați proiectelor de digitalizare (37.43%), un numar insuficient de dispozitive hardware 

(32.30%), stații de lucru ( 19.83%), conexiune la internet defectuoasă sau inexistentă (12.29%) și dispozitive 

mobile insuficiente (9.22%). 

Conexiunea la internet în epoca modernă contribuie la sustenabilitatea vieții rurale, iar România are una dintre 

cele mai rapide și mai ieftine conexiuni la internet în bandă largă din lume2 ceea ce este în contrast puternic cu 

alte țări în curs de dezvoltare, unde infrastructura slabă de bandă largă este principalul impediment pentru 

 
2 Studii de conectivitate 2021: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity    

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity
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dezvoltarea infrastructurii digitale, deoarece în România conexiunea la internet proastă sau inexistentă (12.29%) 

este unul dintre cele mai mici impedimente de digitalizare cu care se confruntă satele. 

În ceea ce privește coordonatorul principal în procesul de digitalizare, așa cum se vede în Tabel 4, în 31.56% din 

cazuri, avem un funcționar public dedicat sau mai mult de unu (24.86%) , urmați de consultanți externi cu 21.79% 

din cazuri, și în ultimă instanță de primar cu 20.39%, demontând preconcepția că primarul satului este de cele 

mai multe ori coordonatorul transformării digitale. 

Tabel 4 Cine coordonează procesul de digitalizare în primărie 

Coordonator Răspunsuri Procent 

Primar 73 20.39% 

Un funcționar public 113 31.56% 

Mai mult de un 

funcționar public 

89 24.86% 

Consultanți externi 78 21.79% 

Nimeni 5 1.40% 

 

Tabel 5 Utilizarea aplicațiilor pentru a primi notificări, documente, programări etc.? 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 127 35.47% 

Nu 90 25.14% 

Nu, dar ne dorim 141 39.39% 

Îmbunătățirea serviciului 
Din cauza pandemiei de COVID-19, am observat o accelerare a numărului de taxe centrale și locale care ar fi 

plătite online3, acesta este și cazul satelor, așa cum se vede în Tabel 6 unde 33.50% dintre aceștia acceptă deja 

metode online de plată, prin „www.Ghiseul.ro” platforma națională de taxe și impozite, sau soluții locale în care 

cetățenii își pot plăti online taxele și impozite locale. 

Tabel 6  Pot cetățenii să își plătească taxele locale online? 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 120 33.50% 

Nu, dar ne dorim 176 49.20% 

Nu 62 17.30% 

 

Tendința de utilizare a soluțiilor digitale de plată a taxelor și impozite locale este de așteptat să se accelereze în 

următorii ani, întrucât 49.20% dintre primăriile care nu oferă încă mijloace de plată online a taxelor și impozite 

își doresc implementarea unor astfel de sisteme. În cazul celor 17.30% de sate care nu au și nu sunt încă 

interesate să dezvolte soluții care să permită cetățenilor să-și plătească taxele locale online, putem presupune 

că motivul este unul dintre impedimentele digitale enumerate în Figura 2.  

 
3 Raport Delloite: https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-
digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatia-
administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html  

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatia-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatia-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/expertii-deloitte-criza-a-accelerat-digitalizarea-dar-incertitudinea-si-lipsa-de-transparenta-vor-afecta-in-continuare-mediul-de-afaceri-urmeaza-informatia-administratiei-fiscale-si-intensificarea-controalelor-in-zone-de-risc.html
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În România, 35.47% din sate folosesc deja formulare de înregistrare electronică și de programări online, așa cum 

se vede în Tabel 5, iar alte 39.39% din sate sunt interesate de formulare de e-inscrieri si programari online, doar 

25.14% din sate nu vad o necesitate pentru astfel de aplicații.  

În economia digitală și era digitală, securitatea cibernetică și protecția datelor trebuie să fie un serviciu implicit 

oferit de toate instituțiile statului și pentru toate serviciile publice, acesta nu este un deziderat ci de fapt legea 

pe care trebuie să o respecte și satele românești. 

După cum se vede în Tabel 7, este îngrijorător să constatăm că 61.50% dintre satele românești nu folosesc o 

adresă oficială de e-mail pentru a comunica cu cetățenii și, cel mai importanț păstrarea în siguranță a informațiile 

personale ale cetățeniilor, ceea ce conform legislației G.D.P.R., în vigoare și în România, presupune că toate 

instituțiile și companiile private din Uniunea Europeană trebuie să garanteze siguranța datelor personale ale 

cetățenilor, acest lucru nu se poate face prin utilizarea adreselor de e-mail personale, întrucât primăria nu deține 

control asupra acestora și în consecință nu poate monitoriza și asigura comunicarea oficială între funcționarii 

publici și cetățeni. 

Tabel 7 Funcționarii publici din primărie folosesc o adresă de e-mail oficială? 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 138 38.50% 

Nu, dar ne dorim 89 24.90% 

Nu 131 36.60% 

 

În acest caz, nu vorbim de o lipsă de fonduri financiare pentru a permite utilizarea adreselor de e-mail oficiale, 

întrucât astfel de costuri sunt minimale, ci de o subestimare sau de o necunoaștere a pericolelor infracțiunilor 

cibernetice, a furtului de date cu caracter personal și a importanței de folosire a adreselor oficiale de e-mail 

pentru pastrarea datelor private ale cetatenilor, asa cum se prevede in cerintele Legii nr. 190 din 2018 privind 

măsurile de implementare ale directivei U.E. nr. 679 din 2016 privind regulamentul general privind protectia 

datelor (GDPR)4. Aceasta însă nu este doar o problemă la care doar satele trebuie să o respecte, ci și o 

responsabilitate a statului român de a aplica legea GDPR în toate instituțiile. 

Eficiența administrativă 

Cea mai comună soluție digitală de eficiență administrativă găsită în satele din România sunt cele legate de 

sistemele electronice de înregistrare și gestionare a documentelor (DMS), unde 42.18% dintre sate le folosesc 

deja, 29.05% fiind interesate de implementarea acestora și 28.77% fără a avea un interes fata de implementare 

lor, conform Tabel 8. 

Tabel 8 Utilizarea de aplicații pentru înregistrarea electronică și gestionarea documentelor 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 151 42.18% 

Nu 103 28.77% 

Nu, dar ne dorim 104 29.05% 

 

 
4 legea GDPR aplicata in Romania: https://www.dataprotection.ro/?page=Legea_nr_190_2018&lang=ro  

https://www.dataprotection.ro/?page=Legea_nr_190_2018&lang=ro
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Interesul recent al satelor românești de a adopta sisteme electronice de înregistrare și gestionare a 

documentelor are de-a face și cu dezvoltarea unor astfel de soluții de la companii precum Registra pe un model 

„Software as a Service” (SaaS), în care primăriile plătesc o taxă anuală de abonamenț pentru folosirea acestor 

soluții digitale, făcând tehnologia mai accesibilă pe termen scurt întrucât comunele nu au nici cost de achiziție.  

Soluțiile digitale administrative, precum cele dezvoltate de Registra pentru peste 750 de orașe și sate din 

România sunt soluții digitale standardizate destinate primăriilor, ca soluție integrată de e-guvernare, cu module 

precum: înregistrare electronică, management document tichete, formulare electronice, reclamații sau solicitări 

online, programări online, gestionarea plăților online, portal pentru cetățeni, publicarea automată a 

informațiilor publice, gestionarea soluțiilor software ale terților (contoare inteligente, sisteme de parcare, 

iluminat stradal etc.), puține sate folosesc insă toate modulele unei astfel de soluții administrative complexe 5.  

Una dintre cele mai frecvente modalități prin care un sistem de management al documentelor îmbunătățește 

eficiența în administrația publică locală este urmărirea fluxurilor de lucru și al documentelor, ceea ce este cazul 

în 25.42% dintre sate care au implementat astfel de aplicații și a altor 37.43% care sunt interesate de 

implementarea acestora, cum ar fi cele din Tabel 9. 

Tabel 9 Aplicații pentru urmărirea fluxurilor de lucru și a documentelor 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 91 25.42% 

Nu 133 37.15% 

Nu, dar ne dorim 134 37.43% 

 

Urmărirea fluxurilor de lucru și a documentelor pot fi oferite ca module în sistemul electronic mai complex de 

înregistrare și gestionare a documentelor, cum este cel de la Registra sau pot fi oferite ca soluție de sine 

stătătoare, care totuși nu au complexitatea unei soluții digitale de guvernare electronică complete.  

O soluție digitală pentru urmărirea fluxurilor de lucru și a documentelor îmbunătățește eficiența funcționarilor 

publici prin 3 funcții principale: 

• Urmărirea traseului digital al documentelor electronice - Aceasta oferă o privire de ansamblu asupra 
departamentelor și utilizatorilor care au acces și care gestionează și modifică acele documente digitale. 
Evidența documentelor permite, de asemenea, o mai bună urmărire a datelor de intrare și ieșire a 
documentelor trimise funcționarilor publici și direcțiilor primăriei, pentru a analiza timpul necesar 
soluționării acestora.  

• Setarea, urmărirea și eficientizarea fluxurilor de lucru ale documentelor - Pentru fiecare departament 
al primăriei cu activități asociate fiecărui documenț avem o serie de acțiuni predeterminate și rezultate 
previzibile, cum ar fi: trimitere, rezolvare, trimitere înapoi, în care este mai ușor de anticipat timpul de 
soluționare a fiecărei solicitări de către fiecare departament și fiecare funcționar public, cu scopul de a 
eficientiza fluxurile de lucru și îmbunătățirea eficienței funcționarilor publici.  

• Stare după departament - Cu rute digitale pentru fiecare procedura administrativă și fluxuri de lucru 
bine stabilite privind gestionarea documentelor, primăria poate să urmarească electronic toate 
operațiunile administrative care sunt: întârziate, în curs sau rezolvate. În acest fel, primăria are în timp 
real situația fiecărei solicitări la nivel de departament și individual, lucru ce crează transparență 
administrativă si îmbunătățește relația cu cetățenii, cetățenii care prin utilizarea unui portal online pot 
vedea starea cererii lor, care departament sau funcționar public se ocupă de ea și timpul estimat de 

 
5 Soluție ICT de guvernare electronică de la Registra: https://regista.ro/  

https://regista.ro/
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finalizare. În unele fluxuri de lucru, cetățeanul poate fi implicat direct și în soluționarea unei cereri care 
îl privesc, comunicând direct cu funcționarii publici prin portalul online dedicat lor. 

Urmărirea obiectelor de inventar aduce o nouă semnificație prin utilizarea unei platforme digitale și/sau a unui 

dispozitiv mobil, deoarece cetățenii pot ajuta la îmbunătățirea gestionării bunurilor satului trimițând notificări 

către primărie, cum ar fi cerințele de intervenție dacă infrastructura de utilități, cum ar fi electricitate sau lumină 

funcționează defectuos sau cerințele de inteventie, cum ar fi cele pentru conectarea la rețeaua de utilități, care 

pot fi procesate în fluxuri de lucru digitale prin utilizarea unui sistem de urmărire a fluxurilor de lucru și a 

documentelor. 

Tabel 10 Utilizarea aplicației pentru gestionarea inventarului/activelor 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 89 24.86% 

Nu 119 33.24% 

Nu, dar ne dorim 150 41.90% 

 

După cum se vede în Tabel 10, în cazul a 24.86% din sate, astfel de sisteme există deja în diverse forme digitale, 

în timp ce alte 41.90% din sate sunt interesate să le folosească. În aceste cazuri, eficiența administrativă este 

îmbunătățită prin existența unor capacități mai bune de gestionare a activelor, deoarece comunicarea cu 

cetățenii este îmbunătățită prin soluții TIC 

Centrarea pe cetățeni 

Centrarea pe cetățean începe cu transparența administrativă, care presupune accesul liber și neîngrădit la orice 

informație de interes public, așa cum este definită de Legea nr. 544 din 2001, adică acces la: structura 

organizatorică, atribuțiile fiecărei direcții, programul de funcționare, programul de audiență al primăriei, datele 

de contact ale autorității publice, situațiile financiare, etc 6. 

Tabel 11 Aveți un site oficial al primăriei? 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 332 92.70% 

Nu, dar ne dorim 22 6.1% 

Nu 4 1.1% 

 

Conform Tabel 11 de mai sus modul în care 92.70% dintre primării se conformează acestei legi este prin 

publicarea acestor informații și documente prin siteul lor oficial, iar 7.2% dintre ele probabil încă folosesc un 

avizier fizic, care, după înțelegerea noastră modernă a accesului liber la informații publice, nu este suficient. 

Totuși, merită menționat că din cei 7.2%, 6.1% doresc să își dezvolte un site oficial. 

În ceea ce privește modul în care o abordare centrată pe cetățean trebuie văzută la nivelul administrației publice 

locale printr-o perspectivă clară asupra nevoilor comunității și de multe ori vedem că nevoile cetățenilor sunt în 

relație cu instituțiile subordonate primăriei, cum ar fi biblioteca publică, școala cât și facilitățile sportive. 

 
6 Legea privind accesul la informat,ii publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
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Figura 3 Aveți următoarele aplicații la instituțiile din subordine? 

In Figura 3 asistăm la începutul centrării pe cetățeni în sate, pe măsură ce încep să apară discuții cu privire la 

nevoile de dezvoltare a sistemelor digitale precum biblioteca publică virtuală (29.89%), programări la facilități 

sportive (25.99%) și soluții de gestionare a notelor școlare (25.70%), tip de soluții care implică o cunoaștere 

profundă a nevoilor cetățenilor și un parteneriat mai strâns cetățean-primărie în guvernare, care conform Figura 

3 este doar în faza incipientă, dar ideea de guvernare participativă și de centrare pe cetățeni începe să capete 

amploare, așa cum se vede în Tabel 12. 

Tabel 12 Instrumente digitale pentru dialogul social între instituțiile publice și ONG-uri/partenerii sociali 

Tip de răspuns Răspunsuri Procent 

Da 321 89.66% 

Nu 33 9.22% 

 

Una dintre cele mai încurajatoare constatări ale acestui studiu este că primăriile sunt în mare parte în favoarea 

guvernării participative (89.66%) și a instrumentelor de dezvoltare a dialogului social și civic cu cetățenii și ONG-

urile, așa cum se vede în Tabel 12.  

Numai timpul ne va spune câte dintre acele 89.66% de sate vor îmbrățișa conceptul digital de centrare pe 

cetățeni și modelul guvernării participative, nu doar în concept ci în practică, practică care implică și un spirit 

civic local ridicat și un rol activ al cetățenilor în procesele de luare a deciziilor din primărie. 

Concluzii 

Provocări în a deveni un sat inteligent 

 

• Planificarea strategiei digitale  

Definirea unor idei de abordare a problemelor de dezvoltare locală cu ajutorul TIC într-o strategie digitală 

coerentă este o provocare pentru majoritatea satelor românești, așa cum s-a văzut și în Tabel 3, unde vedem că 

doar 6.98% din sate au dezvoltat o strategie digitală. 

În plus potrivit Eurostaț un sfert din satele românești nu au acces la un sistem de canalizare sau la alte utilități 

de bază 7, în acest contexț definirea unei strategii digitale poate fi de o prioritate redusă, până la dezvoltarea 

infrastructurii de bază a satului. 

 
7 Eurostat report on indoor flushing toilet: https://ec.europa.eu/eurostat   

https://ec.europa.eu/eurostat
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• Alfabetizarea digitală 

 Ca principal impediment (72.35%) al creării unei strategii digitale, identificat de primari în studiul nostru, după 
cum se vede în Tabel 3 este alfabetizarea digitală a funcționarilor publici, fapt care necesită luarea unor măsuri 
pentru creșterea nu doar al alfabetizării digitale a funcționarilor publici, ci și a cetățenilor din mediul rural, 
România, conform ultimului raport DESI din 2021 fiind o țară a extremelor digitale , cu cel mai mare procent de 
absolvenți TIC pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, de 6.3% din totalul absolvenților față de 3.9% UE 
medie, dar și cu una dintre populațiile cu cel mai mici competențele digitale peste cele de bază, de 10% față de 
31%, media U.E. 8. 

• Criza demografică  

Până în 2050, Eurostat estimează că 25% din populația rurală a României va dispărea 9. Potrivit ultimelor 
statistici, satele se depopulează rapid în România, oamenii se mută în orașe sau emigrează în alte state U.E., în 
căutarea unor oportunități de angajare mai bune și al unui nivel de trai mai ridicat.  

În România, locuirea într-o zonă rurală este văzută ca având mai puține oportunități și un nivel de trai mai scăzut 
decât în orașe, fapt care accentuează depopularea lor.  

Cu toate acestea, dacă, cum este cazul Ciugud, accesul la facilități de locuit îmbunătățite (drumuri, sistem de 
canalizare și apă etc.) și crearea de oportunități mai bune de angajare în sate, pot inversa tendințe demografice, 
și chiar să ducă la creșterea numărului de locuitori la saț precum a fost cazul comunei Ciugud.  

• Finanțare pentru schimbarea digitală în zonele rurale  

Unul dintre motivele pentru care multe sate au amânat discuția despre strategia digitală a avut de-a face și cu 
lipsa unor finanțări pentru transformarea digitală în zonele rurale, deoarece Uniunea Europeană a lansat 
„Inițiativa EU Action for Smart Villages” abia în 2017 10 iar guvernul României a început promovarea satelor 
inteligente începând cu 2020 11 . Pe măsură ce apelurile de finanțare a strategiilor de digitalizare vor începe să 
apară, la fel va crește și interesul satelor în dezvoltarea unor strategii de transformare digitală. 

Provocări în adoptarea modelului Smart Governance 

 

• Convergența către satele inteligente  

Convergența satului românesc către un model de guvernare inteligentă implică nu doar o mai mare deschidere 

a administrației publice locale și centrarea lor pe cetățeni, ci și implementarea soluțiilor TIC specifice, care ajută 

la menținerea angajamentului cetățenilor la un nivel ridicat oferind un mijloc de comunicare și o metodă mai 

eficientă de creștere a transparenței și a încrederii, printr-un model de guvernanță participativă, cu ajutorul TIC. 

 În acest sens chiar dacă cerințele tehnice minimale de furnizare a unui cadru de guvernanță electronică pot fi 

rezumate prin adoptarea unui sistem electronic complet de înregistrare și gestionare a documentelor (DMS), 

guvernanța inteligentă este doar ajutată de astfel de soluții digitale, nu factorului determinant în funcționarea 

lui. Principalul motor al schimbării fiind primăria și funcționarii publici care trebuie să planifice din timp astfel de 

schimbări de paradigmă în guvernare, planificare care trebuie elaborată în prealabil într-o strategie digitală 

 
8 DESI Report from 2021: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania  
9 Schimbarea populației în UE https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210520-1  
10 EU Action for Smart. Sate: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf  
11 Ciugud devine un studiu de caz pentru implementarea conceptului Smart Village în România: 
https://ziare.com/stiri/eveniment/comuna-ciugud-din-alba-devine-studiu-de-caz-in-romania-pentru-conceptul-de-smart-
village-ministru-vom-propune-ca-ideea-de-sat-inteligent-sa-devina-program-national-1618743    

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-romania
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210520-1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ziare.com/stiri/eveniment/comuna-ciugud-din-alba-devine-studiu-de-caz-in-romania-pentru-conceptul-de-smart-village-ministru-vom-propune-ca-ideea-de-sat-inteligent-sa-devina-program-national-1618743
https://ziare.com/stiri/eveniment/comuna-ciugud-din-alba-devine-studiu-de-caz-in-romania-pentru-conceptul-de-smart-village-ministru-vom-propune-ca-ideea-de-sat-inteligent-sa-devina-program-national-1618743
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coerentă de tranziție către satul inteligent care pentru multe sate reprezintă o provocare, fie că este vorba 

despre lipsei de alfabetizare digitală, finanțare pentru transformarea digitală sau alte impedimente. 

• Transparență  

După cum s-a văzut în Tabel 12, 89.66% dintre primari sunt în mare parte în favoarea unui dialog social și civic 

mai deschis cu cetățenii și ONG-urile, dar întrucât centrarea pe cetățeni implică transparență administrativă, 

care aduce o mai mare responsabilitate a funcționarilor publici în față cetățenilor, este idealist să credem că 

astfel de schimbări pot avea loc fără niciun fel de rezistență din partea reprezentanților administratiei publice 

locale. Numai timpul ne va spune cât de mare va fi rezistența la transparența administrativă și sub ce formă se 

va manifesta, deoarece rezistența poate însemna și blocarea interoperabilității și partajarea datelor din diferite 

instituții ale sectorului public, ceea ce nu face guvernarea și serviciile publice mai eficiente și mai transparente, 

dar de asemenea, precum și mai responsabile în față cetățenilor12. 

Concluzii finale 

 

Chiar dacă conceptul de guvernanță inteligentă sau "Smart Governance" în contextul satelor inteligente este 

destul de nou, conceptul, cu cele două elemente de bază, de implicare a comunității locale și de utilizare a 

instrumentelor digitale pentru dezvoltarea și îmbunătățirea parteneriatul public-privat în guvernare, pentru 

scopul final de realizare a guvernării participative, începe să capete amploare iar sprijinul începe să fie din ce în 

ce mai vizibil, atât din partea Statului Român, a Uniunii Europene cât si din partea Asociației Comunelor din 

România, care au ajutat cercetatorii acestui studiu prin consultări și acces la cele 358 primării din acest studiu.  

După cum arată stiudiu;, primarii satelor românești recunosc beneficiile digitalizării în creșterea eficienței, 

întrucât 77.93% dintre aceștia spun că 70% sau mai mult din activitățile primăriei pot fi digitalizate. (vezi Figura 

1) și 89.66% dintre primari sunt în mare parte în favoarea dialogului social cu ONG-urile/partenerii sociali (vezi 

Tabel 12), Prin urmare, este o oportunitate inedită de a profita de acestă deschidere și de a găsi soluții rapide, 

macar la cel mai mare impediment comun cu care se confruntă comunele în adoptarea soluțiilor TIC care, 

conform Figura 2, este reprezentată de alfabetizarea digitală a funcționarilor publici din primărie.  

A avea funcționari publici alfabetizați digital nu va duce doar la adoptarea unei soluții digitale pentru 

îmbunătățirea serviciilor, a eficienței administrativă, a colaborării cu cetățenii, ci reprezintă și o chestiune de 

securitate națională, într-o lume în care securitatea cibernetică, protejarea documentelor și a datelor personale 

ale cetățenilor prezintă riscuri reale de securitate națională.  

În ceea ce privește riscurile de securitate națională, majoritatea satelor românești (vezi Tabel 7) nu cunosc 

pericolele informatice și cele mai elementare forme de securitate cibernetică, care se vede prin faptul că 61.50% 

dintre aceștia nici măcar nu folosesc adrese de e-mail oficiale în comunicarea cu cetățenii și cel mai important 

nu păstrează în siguranță data personale al acelor 9.262.851 cetățeni români (46,05%) care locuiesc în mediul 

rural 13. 

Dacă un ghid de digitalizare sau un cadru pentru desfășurarea unor ateliere digitale nu sunt furnizate comunelor 

din România în perioada următoare, vom observa transformarea entuziasmului de digitalizare în rezistență, ceea 

 
12 

13 membri ACOR: https://www.acor.ro/comune-membre/  

https://www.acor.ro/comune-membre/
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ce va duce cu siguranță la o absorbție slabă a fondurilor europene destinate proiectelor de sate inteligente și un 

decalaj digitală urban-rural din ce în ce mai mare.  

În cele din urmă, TIC doar permite și nu conduce modelul de guvernare inteligentă în satele românești, deoarece 

adevărata componentă „SMART” în orice comunitate rămân oamenii, care pot fi conducători, susț înători și 

utilizatori soluțiilor digitale, care se bazează pe punctele forțe ale comunititatii și caută oportunități pentru 

îmbunătățirea calitatea vieții cetățenilor și implicarea lor în guvernare.  

Prin urmare, este de maximă importanță că Statul Român, Asociația Comunelor Române și alte ONG-uri 

relevante să colaboreze pentru a crește alfabetizarea digitală în sate, atât în cadrul funcționarilor publici, cât și 

în cadrul cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principii pentru agenda digitală a Comunei Recea 
Principiile directoare pentru Agenda Digitală a României 2020 care, la rândul lor, au efect asupra tuturor 

domeniilor și liniilor de acțiune, sunt:  

1.  Încurajarea și atragerea cetățenilor și întreprinderilor plătitoare de impozite 

Așa cum s-a menționat mai sus acesta este principiul care stă la baza fiecărei inițiative majore în România, din 

punct de vedere strategic și operațional. România trebuie să atragă cetățenii corect plătitori de impozite și cu 

afaceri oneste, pentru a poziționa țara ca o bază solidă de investiții și a păstra avantajul profesioniștilor cu înaltă 

calificare. O economie durabilă, transparentă și vizibilă este singura modalitate de a asigura reducerea 

decalajului dintre România și alte economii UE și a posibilelor neconcordanțe în ceea ce privește standardele de 

viață. 

2.  Promovarea inițiativelor centrate pe cetățeni și agenți economici  

Fiecare inițiativă sau proiect al instituțiilor publice din administrația centrală și locală ar trebui să țină cont de 

faptul că scopul său final este furnizarea de servicii de calitate, cu valoare adăugată pentru clienții finali - care 

sunt întotdeauna (chiar dacă în mod indirect), cetățenii și agenții economici. 

3.  Utilizarea standardelor și modelelor de referință  
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Pentru fiecare inițiativă, entitatea responsabilă pentru punerea sa în aplicare va căuta standarde sau modele de 

referință care pot fi utilizate ca bune practici și care pot facilita implementarea unor modele de succes. 

4  Asigurarea securității și a confidențialității  

Pentru ca serviciile publice online să poată fi adoptate la o scară cât mai largă, trebuie asigurată 

confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora. Orice breşă de securitate a unui serviciu public online 

oferit va duce la scăderea încrederii în serviciile online, diminuând astfel beneficiile rezultate din utilizarea 

acestora. Din acest motiv este necesar ca mecanismele de securitate implementate să fie eficiente şi să poată 

asigura un nivel minimal de securitate cibernetică. 

5  Încurajarea transparenței și a deschiderii  

Ce, cum și unde oferă statul servicii publice (indiferent de forma lor online), sunt întrebări fundamentale și linii 

directoare pentru fiecare entitate din Guvernul român. Cetățenii și mediul de afaceri trebuie să aibă posibilitatea 

de a găsi rapid și ușor răspunsuri. 

6 Promovarea dezvoltării continue  

Procesele și sistemele implementate trebuie să fie supuse unui proces de evaluare continuă din punct de vedere 

al eficienței, eficacității și flexibilității acestora, în vederea îmbunătățirii lor. Această evaluare trebuie să se aplice 

în primul rând în cazul noilor investiții, pentru a evita investițiile care aduc o valoare adăugată redusă. În plus 

acest proces de evaluare trebuie să fie aplicat pentru toate inițiativele în derulare. 

 

 

7 Orientarea către inițiative sustenabile  

Acest principiu va asigura că inițiativele locale sunt prioritizate în funcție de costuri (inițiale și recurente pentru 

întreaga durată de viață a inițiativei) și nu vor avea un impact semnificativ asupra bugetului fără a aduce 

rezultate clare, în detrimentul altor investiții ce ar putea aduce beneficii reale. 

8 Maximizarea investiției inițiale  

Toate investițiile trebuie să își atingă întregul potențial. 

 

Stadiul digitalizării comunei Recea în anul 2022 
În anul 2022, când prezenta strategie a fost elaborată, în Primăria Recea exista următoarea infrastructură 

hardware și software, respectiv beneficia și oferea următoarele servicii digitale. 

Infrastructura hardware 
Echipament Număr Modele, caracteristici / an 

achiziție (aprox) 
Servere 1 Achizit ie Dec 2021 

Desktopuri 20 Majoritatea Windows 7, 3 buc. 
Windows 10 

Laptopuri 1 Lenovo I3 
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Imprimante 2 HP Laser jet pro 400 

Scannere 1 Brother ADS 2800W 

Multifunct ionale 9 2sharp./1 richoh/5 Minolta bizub 
20 

Routere 2  

Smart TV 2 Philips 81 cm/Samsung 163 cm 

Altele   

 

Infrastructura software 
Software Furnizor Caracteristici 
Sistem de plata  GlobalPay Indeco soft Plata taxe si impozite 

Sistem de plata   Ghiseul.ro Ghiseul.ro Plata taxe si impozite 

 

Infrastructura hardware care trebuie achiziționată 
Echipament Număr Modele, caracteristici 
Servere 1  
Desktopuri cu soft licentiat 17 de inlocuit cu modele actuale 
Laptopuri 4 4 

Imprimante color 4  

Scannere de viteza  2 Brother 

Multifunct ionale de mare viteza  1 A3 
Routere 2  

Smart TV 2 Philips 81 cm/Samsung 163 cm 
Ecrane TV pentru afis a ri informat ii 
pe hol prima rie 

2 Samsung 

Videoproiector performant pentru 

conferint e 

1 Benq 

Tablete 10" 5 Samsung 
Dezvoltarea paginii de internet a 
prima riei, o mai buna  comunicare 
cu ceta t enii 

1  

Orice alt echipament necesar s i 
nespecificat 

1  

Echipament transmsie streaming 
ret ele, evenimente din comuna  

1  

Sistem de securitate cla dire 
prima rie (update) 

1  

 

Infrastructura software care trebuie implementată 
Software Caracteristici 
Managementul intregat al 
utilizatorilor din prima rie 

 

Catalog virtual de note pentru s coli  
Platforma  de î nva t a ma nt la distant a   
Platforma  de comunicare cu 
ceta t eanul 

 

Aplicat ie mobila  de notificare a 
ceta t enilor 

 

Aplicat ie mobila  integrata  pentru 
managementul resurselor s i 
obiectelor din UAT 
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Arhivare electronica  
Ghid turistic  
Funct ionar virtual (chatbot)  
Interfat a  de export a datelor ca tre 
tert i 

 

Rapoarte s i statistici  
Platforma  pentru emiterea 
certificatelor de urbanism 

 

Control acces cla direa prima riei  

 

Servicii digitale utilizate 
Serviciu oferit Caracteristici 
Pagina  de Facebook a comunei  
Site al comunei Recea  

 

Infrastructură de tip Smart Village utilizată 
Infrastructură Furnizor Caracteristici 
Panouri solare   
Stat ii de î nca rcat electrice   
Colectare inteligenta  des euri   
Ret ele inteligente apa    

 

Necesități Smart Village 
Infrastructură Caracteristici 
Microbus Inteligent  
Smart Water Management  
Camere de supraveghere video de 
tip LPR 

 

Pubele inteligente  
Sistem de control acces  
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Analiza SWOT 
Puncte tari Puncte slabe 

• Existența unei infrastructuri hardware 

• Existența unor aplicații software la 
nivelul Primăriei și a Consiliului Local 

• Conștientizarea nevoii de digitalizare la 
nivelul Comunei Recea 

• Existența unei strategii de digitalizare a 
Comunei Recea 

• Existența și funcționarea Sistemului 
GlobalPay 

• Clădirea primăriei este nouă  şi are 
dotări satisfăcătoare; 

• Comunicarea în interiorul instituţiei 
respectă  structura ierarhică; 

• Structura organizatorică este clar 
definită în interiorul instituţiei. 

• Primăria este dotată cu calculatoare 
conectate la reţeaua de internet, iar 
personalul primăriei are abilităţile 
necesare pentru folosirea eficientă a 
acestor resurse. 
 

• Asigurarea securităţii sistemelor 
informatice ale instituţiilor publice. 

• Lipsa unei strategii pe termen lung 
privind formarea TIC a personalului 
Primăriei și Consiliului Local. 

• Absenţa unui sistem de autentificare 
electronică şi de identificare unică a 
utilizatorilor. Numărul relativ redus de 
servicii publice informatizate în funcție 
de gradul de sofisticare a acestora. 

• Existenţa unor probleme de 
scalabilitate, actualitate şi eficienţă a 
costurilor în ceea ce priveşte 
infrastructura TIC dezvoltată la nivelul 
comunei. 

• Achiziţionarea granulară de soluţii 
hardware şi software nu oferă 
transparenţă la nivel guvernamental. 

• Bugetul local nu are fondurile necesare 
realizării unor investiţii vitale. 

• Inexistenţa unei baze de date 
actualizate şi a unui sistem informatic 
integrat. 

• Resursele financiare alocate din buget 
sunt insuficiente raportate la nevoile 
comunităţii. 

• Dotarea insuficientă cu echipamente 
specializate necesare în caz de situaţii 
de urgenţă. 
 

Oportunităţi Ameninţări sau constrângeri 

• Existenţa unui sector TIC (Tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor) puternic, 
cu integratori naţionali şi prezenţa 
principalelor companii mondiale TIC pe 
piaţa din România. 

• Dezvoltarea tehnologiilor de tip Cloud 
Computing şi de gestionare a centrelor 
de date.  

• Creşterea utilizării mediului online 
pentru rezolvarea problemelor curente 
ale cetăţeanului. 

• Creşterea gradului de utilizare a 
serviciilor publice disponibile în mediul 
online; 

• Existenţa programelor de finanţare 
interne şi externe pentru finanţarea 

• Lipsa cadrului legislativ privind 
interoperabilitatea instituţiilor 
guvernamentale şi a sistemelor 
informatice. 

• Lipsa unor programe de investiţii în 
sectorul public coordonate într-o 
manieră unitară.  

• Lipsa de coordonare în ceea ce priveşte 
măsurile adecvate de securitate.  

• Lipsa unei strategii pe termen lung 
privind formarea personalului TIC din 
sectorul public. 

• Lipsa unui cadrul de interoperabilitate la 
nivelul Administrației Publice din 
România. 
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proiectelor propuse de administraţia 
publică locală; 

• Existenţa programelor de formare 
profesională a personalului din 
administraţie cu finanţare din  fonduri 
europene nerambursabile. 

• Accelerarea reformei instituţionale ca 
rezultat al aderării la Uniunea 
Europeană. 

• Posibilitatea realizării unor proiecte 
comune  cu parteneri interni sau 
externi. 

• Lipsa unor standarde de 
interoperabilitate în cadrul 
administrației publice. 

• Fonduri pentru investiţii reduse 
provenite de la bugetul de stat. 

• Activităţile grupurilor organizate de 
criminalitate informatică.  

• Lipsa de încredere a populaţiei în 
securitatea cibernetică a sistemelor 
online. 

• Scăderea numărului populaţiei active. 

• Utilizarea redusă a tehnologiilor 
avansate, care sunt mult mai eficiente. 

• Procedurile birocratice duc la creşterea 
timpului de rezolvare a problemelor 
comunităţii şi implicit la scăderea 
eficienţei managementului public. 

 

 

Concluzia noastră pe baza rezultatelor analizei SWOT este că măsurile următoare vor remedia cele mai 

importante probleme, prin activităţile descrise mai jos: 

• Pregătirea procesului de informatizare coerentă a serviciilor publice bazate pe Evenimentele de viață (Life 

Events) şi creşterea gradului de transparenţă a activităţii administraţiei publice;  

• Sprijinirea utilizării de surse şi standarde deschise pentru facilitarea şi asigurarea viitoare a interoperabilităţii 

sistemelor informatice;  

• Introducerea tehnologiilor de tipul Cloud Computing şi a sistemelor de gestionare unitară a centrelor de date 

în vederea reducerii cheltuielilor administrative şi a creşterii gradului de eficienţă în activităţile administraţiei 

publice;  

• Utilizarea mediei sociale pentru îmbunătăţirea comunicării atât a instituţiilor guvernamentale, cât şi pentru 

susţinerea activităţii reprezentanţilor sectorului privat. 
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EGuvernare și interoperabilitate 

Bune practici 

Guvernele țărilor dezvoltate din întreaga lume au decis să adopte paradigma serviciilor de eGuvernare centrate 

pe nevoile cetățenilor. Bunele practici în domeniu au dovedit în timp că o bună implementare a eGuvernării 

trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:  

 Serviciile publice, legătura dintre ele și diseminarea informațiilor necesare pentru asigurarea transparenței;  

 Platforme şi interfețe ale eGuvernării;  

 Structurile locale și centrale, publice și private implicate în acest proces şi colaborarea dintre ele; 

 Proceduri de lucru pentru dezvoltarea soluțiilor de eGuvernare şi pentru gestionarea activității ulterioare de 

eGuvernare;  

 Sistem electronic centralizat de autentificare şi identificare unică a utilizatorilor, pregătit astfel încât să 

integreze toate cerințele identificării electronice rezultate din implementarea serviciilor publice online. 

 

Contextul European  

Utilizarea tehnologiilor TIC avansate și susținerea unor noi modalități de a gândi, acționa şi lucra în administrația 

publică, împreună cu furnizarea sporită de informații şi servicii interactive accesibile pe diferite canale, 

reprezintă temelia eGuvernării. În ultimii ani a existat un progres vizibil în toate țările Uniunii Europene în 

materie de cadru general pentru strategia e-guvernării, care are ca punct de pornire cele mai bune practici şi 

metodologii. Strategia şi misiunea administrației publice din România a fost creată în conformitate cu Agenda 

Digitală a Uniunii Europene 2020 și va utiliza resursele și modelele prezentate în cadrul general pentru 

administrația publică electronică din UE. 
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Motivul pentru care România trebuie să implementeze conceptul eGuvernare 2.0 are legătură în primul rând cu 

transformările culturale şi comportamentale și cu beneficiile suplimentare ce provin din aspectele sociale ale 

interacțiunii dintre Guvern şi utilizatori (e-servicii, e-democrație, e-participare, e-management etc.). Pentru a-și 

îndeplini potențialul deplin, este important să nu se limiteze aria acestei inițiative la o definiție restrictivă a 

livrării de servicii publice tranzacționale pe Interneț ci eGuvernare ar trebuie să să se traducă printr-o viziune 

transformatoare susținută de utilizarea TIC pentru a oferi servicii publice mai bune de către guvern, obținând în 

același timp și implicarea cetățenilor în susținerea demersurilor guvernamentale. 

Contextul naţional  
Serviciile publice precum şi un grad ridicat de eficienţă a acestora vor avea un impact semnificativ asupra stării 

economice şi sociale din întreaga țară. Principalul obiectiv al proiectelor de eGuvernare este de a moderniza 

administrațiile publice centrale şi locale în vederea oferirii de servicii pentru cetățeni şi mediul de afaceri, într-

un mod integraț transparent şi sigur. Actualul program pentru Guvernare este expresia unei perspective privind 

viitorul României şi va fi în linie cu strategia de dezvoltare pe termen lung.  

Scopul urmărit este de a crea o administrație publică modernă, devenirea ei mai pro-activă, intensificarea 

eficienței interne, realizarea unei mai mari transparențe, reducerea cheltuielilor operaționale, interacționarea 

cu cetățenii şi dezvoltarea de noi surse de creștere. Strategia privind eGuvernarea în România, așa cum se 

evidențiază în acest documenț se axează pe serviciile care furnizează elemente Evenimentelor de viață (Life 

Events) şi aducerea acestora la nivelul 4 de sofisticare. Evenimentele de viață reprezintă pașii importanți din 

viața unui cetățean sau a unei întreprinderi, pași ce sunt compuși de obicei din servicii inter-instituționale care 

servesc unui eveniment major al interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu Administrația Publică din 

România.  

Eficientizarea și modernizarea serviciilor de guvernare care țin de evenimentele de viață va aduce o îmbunătățire 

semnificativă în modul în care cetățenii privesc Guvernul, deoarece rafinarea acelor servicii va ușura mult povara 

rezultată din modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile publice. De asemenea, considerăm că această 

abordare poate crea sinergii cu alte strategii privind dezvoltarea de servicii publice din România. Această 

abordare centralizată de implementare a unor servicii publice orizontale considerate prioritare va avea efecte 

atât în modernizarea Adminstrației Publice Centrale, prin obligativitatea oferirii unor servicii de calitate integrate 

din punct de vedere instituțional, cât și în transformarea Administrației Publice Locale într-un punct de acces 

pentru cetățeni și companiile private în relația cu statul român și cu comunitățile locale. Pentru implementarea 

evenimentelor de viață se va avea în vedere în mod continuu raportarea la toate celelalte domenii și subdomenii 

de acțiune, precum Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data și Big Data, implementările 

evenimentelor de viață trebuind să fie aliniate cu acestea și să își creeze efectele scontate în mod unitar 

Indicele EGDI (eGovernment Development Index) 
Acest index este calculat ca o cumulare a trei factori:  

• Servicii online (estimate în materie de procentul utilizării serviciilor online, în funcție de 4 grade de sofisticare)  

• Infrastructura telecom (calculată în funcție de procentul utilizatorilor de Interneț procentul abonaților la 

telefonia fixă, procentul abonaților la telefonia mobilă, procentul abonaților la Internet cu line fixă şi procentul 

abonaților la servicii de comunicație în bandă largă)  

• Indicele capitalului uman (generat în funcție de nivelul de educație remarcat la adulți şi procentul înscrierilor 

la școală). 
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Linii Strategice de Dezvoltare 
Mai jos este prezentată o listă comprehensivă a liniilor de acțiune care trebuie să fie respectate şi executate. 

Linii strategice de 

dezvoltare 

Linii de acțiune Descriere 

E1. Furnizarea de 

servicii publice 

îmbunătățite prin 

utilizarea eGuvernării 

2.0. 

Definirea perimetrului 

informațional al serviciilor 

publice 

Comuna Așchileu se va axa în primul rând pe 

implementarea serviciilor derivate din 

Evenimentele de viață (Life Events), 

deoarece acestea sunt serviciile care au cel 

mai mare impact în interacțiunea cu 

eGuvernarea.  

 

• Definirea activităților referitoare la 

evenimentele de viață în peisajul social şi 

economic local: divizarea procesului 

referitor la fiecare eveniment de viață în 

activități specifice  

• Definirea situației actuale, identificarea 

pentru fiecare activitate:  

− a serviciilor publice implicate şi a 

disponibilității lor în mediul online;  

− a sistemelor TIC care furnizează 

servicii şi a gradului lor de 

interoperabilitate;  

− a necesității includerii în circuitul 

informațional a arhivelor publice 

aferente implementării complete a 

evenimentelor de viață oferite 

online. 

• Identificarea nevoilor socioeconomice 

referitoare la dezvoltarea ulterioară a 

serviciilor publice online şi prioritizarea 

implementării lor în consecință, folosind 

abordarea orientată către cetățean definită 

de această metodologie. 

Promovarea unor 

standarde mai înalte. 

 

Promovarea 

transparenței şi 

deschiderii. 

Utilizând standardele deschise și a surselor 

deschise (open source), informațiile 

administrate de sistemele informatice pot fi 

disponibile în format stabil, public, 

independent de furnizor. Acestea le fac 

accesibile unui public larg, pe o perioadă 

lungă de timp. În consecință, informațiile de 

interes public – statistici, legislație, 

rezultatele cercetării etc. – nu vor depinde 

de un produs software specific şi pot fi 

accesate de orice cetățean cu abilități de 
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bază în TIC, informația putând astfel fi 

diseminată către restul societății. T 

Identificarea registrelor 

terțe de date şi a 

proprietarilor acestora în 

vederea asigurării 

interoperabilității. 

Cea mai practică abordare pentru a 

identifica corect acțiunile necesare pentru a 

realiza interoperabilitatea sistemelor 

informatice folosite de administrația 

publică este de a realiza un studiu de 

fezabilitate. Acest studiu va acoperi întregul 

spectru al sistemelor informaționale, a 

registrelor de date și proprietarii acestora, 

și va identifica fluxurile de date și 

dependențele dintre ele. 

e-Participare Vom implementa o linie de comunicare ce 

le va permite cetățenilor şi mediului de 

afaceri să sugereze posibile noi servicii de 

eGuvernare și să urmărească 

implementarea sugestiilor lor. De 

asemenea, toate instituțiile publice care 

furnizează servicii care țin de evenimente 

de viață vor utiliza acest sistem pentru a-și 

îmbunătăți serviciile. 

 

Un punct central îl constituie plata online. 

E2. Promovarea 

adoptării serviciilor de 

eGuvernare. 

Implementarea 

mecanismului de 

feedback şi evaluare. 

Noile sisteme electronice trebuie proiectate 

astfel încât să permită utilizatorilor să ofere 

feedback și sugestii în vederea asigurării 

unei îmbunătățiri continue a serviciilor 

oferite. Acest feedback ar putea fi transmis 

prin sistemul în sine sau prin legăturile cu 

platformele online de socializare, acolo 

unde este cazul. 

Standardizare. Implementarea principiilor de 

standardizare la nivelul infrastructurii 

hardware și software, respectiv a serviciilor 

digitale furnizate. 

Implementarea unui 

portal web de tip One 

Stop Shop pentru 

evenimentele de viață și 

extinderea 

funcționalităților 

portalurilor existente.  

Implementarea portalurilor web se face în 

etape, pornind de la o interfață către 

cetățeni şi mediul de afaceri, cuprinzând un 

catalog de informații şi ulterior furnizând 

acces la servicii de eGuvernare precum şi la 

un punct de acces unic către toate serviciile 

disponibile.  

Serviciile pentru utilizatori ai portalului pot 

fi organizate în jurul unor evenimente de 

viață. 
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SECURITATE CIBERNETICĂ – SECURITATEA REȚELELOR ȘI A SISTEMELOR 

INFORMATICE 

Introducere  
Securitatea și încrederea în serviciile publice reprezintă o prioritate națională și a comunei Recea este o cerință 

de bază pentru infrastructura electronică a rețelelor de date, serviciile electronice şi comunicații.  

Apariţia incidentelor de securitate cibernetică este determinată de vulnerabiliăți ale factorului uman, 

procedurale şi tehnice. Astfel, unele accidente identificate au avut ca principală cauză lipsa de politici de 

securitate coerente pentru a proteja procesele de colectare, prelucrare și stocare a datelor în rețelele 

informatice.  

Securitatea cibernetică este definită ca “starea de normalitate rezultată în urma aplicării unui ansamblu de 

măsuri proactive și reactive prin care se asigură confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea 

și nonrepudierea informațiilor în format electronic, a resurselor și serviciilor publice sau private, din spațiul 

cibernetic. Măsurile proactive și reactive pot include politici, concepte, standarde și ghiduri de securitate, 

managementul riscului, activități de instruire și conștientizare, implementarea de soluții tehnice de protejare a 

infrastructurilor cibernetice, managementul identității, managementul consecințelor”14.  

Contextul European  

La nivel UE, Comisia Europeană finanțează mai multe proiecte pentru a proteja informațiile importante din 

infrastructură via inițiativa CIIP, pentru siguranța frontierelor și rezistența infrastructurii comunicațiilor şi 

informațiilor importante, prin stimularea şi susținerea dezvoltării capacităților naționale şi multinaționale în 

acest domeniu. S-a publicat o propunere privind Strategia Europeană a Securităţii Cibernetice, printr-un proiect 

 
14 http://cert-ro.eu/files/doc/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARomaniei.pdf  

http://cert-ro.eu/files/doc/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARomaniei.pdf
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de directivă referitor la măsurile care trebuie luate pentru a asigura un nivel comun ridicat al siguranței 

informațiilor şi rețelelor în Uniunea Europeană.  

O nouă strategie privind securitatea cibernetică a fost dezvoltată de către Comisia Europeană care include piața 

internă, justiția şi afacerile interne şi modurile de abordare în politica externă a aspectelor privind spațiul 

cibernetic. Strategia este însoțită de propunerea tehnico-legislativă a Direcției Generale pentru rețele de 

comunicații, conținut şi tehnologie a Comisiei Europene de a întări siguranța sistemelor informatice în UE şi 

include 4 priorități:  

• Libertate şi deschidere  

• Legile, normele şi valorile centrale UE se aplică la fel în lumea spațiului cibernetic şi în lumea fizică 

• Dezvoltarea capacității securităţii cibernetice  

• Dezvoltarea cooperării internaționale în ceea ce privește aspectele spațiului cibernetic 

În combaterea atacurilor cibernetice la adresa sistemelor informatice, Statele Membre trebuie să amendeze 

dreptul penal existent privind atacurile asupra sistemelor informatice. Obiectivul principal este de a furniza o 

mai mare autoritate legislației europene privind ameninţarea cibernetică. Inițiativa va îmbunătăți siguranța 

cetățenilor şi întreprinderilor, și se așteaptă să aibă un efect pozitiv asupra companiilor, deoarece, costurile de 

reparare a sistemelor informatice sunt foarte ridicate. La nivel național, va furniza puncte de contact pentru 

colectarea plângerilor şi informațiilor privind incidentele de securitate cibernetică, fie într-un mod automat fie 

într-un mod securizaț prin intermediul comunicării directe, după cum se impune. De asemenea va identifica, va 

analiza şi clasifica incidentele de siguranță din infrastructura cibernetică, conform domeniului de competență. 

CERT-RO va dezvolta propuneri pentru a amenda cadrul legislativ, pentru a stimula dezvoltarea infrastructurii 

de securitate cibernetică ce furnizează funcționalitate cu utilitate publică sau servicii societății informatice. De 

asemenea, va continua să dezvolte parteneriatul cu ENISA privind combaterea incidentelor cibernetice şi să 

stabilească grupuri de sinteză pentru a lucra împreună la nivel UE, în vederea măririi vitezei de reacţie la atacuri. 

Pentru a obține o platformă europeană privind infracționalitatea cibernetică, Europol în cooperare cu Comisia 

Europeană a solicitat integrarea tuturor platformelor UE relevante într-una singură. Platforma trebuie să 

funcționeze ca un centru pentru colectarea şi stocarea informațiilor despre atacurile cibernetice. La nivel 

național se va realiza analiza şi optimizarea platformelor de siguranță existente, în cele din urmă fuzionând şi 

consolidând platforma națională şi accesul la Europol și formarea personalului în combaterea infracționalității 

cibernetice. Se va realiza implementarea, monitorizarea şi interconectarea dintre platformele europene şi cele 

naționale. 

Pentru a intensifica combaterea infracționalității cibernetice la nivel internațional și european, se va consolida 

cooperarea dintre Statele membre UE în combaterea atacurilor cibernetice. În această privință, în UE va apărea 

nevoia creării unui forum european pentru discuții în interiorul fiecărui Guvern național, pentru a integra 

managementul riscului și pentru a crea un parteneriat public-privat. Referitor la cooperarea transatlantică este 

necesar să se îmbunătățească relațiile UE – Statele Unite ale Americii pentru aplicarea Planului de Securitate 

Cibernetică al Comisiei Europene şi pentru a avea un dialog şi un schimb continuu de informații cu SUA. 

Contextul naţional  

O dezvoltare pozitivă în domeniul securităţii cibernetice este CERT-RO (Centrul Naţional de Răspuns la Incidente 

de Securitate Cibernetică) (http://www.cert-ro.eu), entitate ce reprezintă punctul de contact național pentru 

structuri similare şi este responsabil pentru dezvoltarea şi distribuirea politicilor publice de prevenire şi 
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combatere a incidentelor care au loc în infrastructura națională cibernetică. CERT-RO este o structură de 

expertiză, cercetare şi dezvoltare în domeniul protejării infrastructurii cibernetice, sub coordonarea Ministerului 

pentru Societatea Informațională, care are capacitatea de a preveni, analiza, identifica şi răspunde la incidentele 

de securitate cibernetică ale sistemelor informatice.  

De asemenea, Strategia de Securitate Cibernetică a României adoptată prin HG nr. 271/2013 privind aprobarea 

Strategiei de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de Acţiune la nivel naţional privind implementarea 

Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică, prin care se stabilesc obiectivele, principiile şi principalele direcții 

de acțiune pentru înțelegerea, prevenirea şi împiedicarea amenințărilor, vulnerabilităților şi riscurilor de 

securitate cibernetică şi promovează interesele, valorile şi obiectivele naționale ale României în spațiul 

cibernetic. Strategia şi Planul de Acțiune urmăresc stabilirea de obiective pentru securitatea cibernetică și liniile 

de acțiune pentru anii ce vin. Abordarea românească este aliniată la liniile directoare propuse de Comisia 

Europeană în Agenda Digitală Europa 2020 şi Pilonul III – Încredere şi Siguranță – precum şi la progresul altor 

State membre ale Uniunii Europene. 

Tema "Securitate rețelelor și a sistemelor informatice" este o prioritate reală atât a Comisiei Europene cât și a 

structurilor naționale. Îmbunătăţirea gradului de conştientizare pe probleme cum ar fi virușii sau malware-ul, 

cum se utilizează parolele, ingineria socială, cum se utilizează calculatorul acasă, cum se folosesc mediile de 

socializare, cum se lucrează în afara biroului, trimiterea şi primirea de emailuri, utilizarea mașinilor de fax şi a 

tuturor tipurilor de structuri de date reprezintă priorități ale structurilor naționale ce au responsabilități în 

domeniu.  

Sistemul Național de Securitate Cibernetică (SNSC) reprezintă cadrul general pentru cooperare care reunește 

autorități şi instituții publice, cu responsabilități şi capabilități în domeniu, pentru a coordona acțiunile la nivel 

național pentru asigurarea securității cibernetice, inclusiv prin cooperarea cu mediul academic și cel de afaceri, 

asociațiile profesionale şi organizațiile non guvernamentale(ONG-uri).  

Dezvoltarea cooperării dintre sectorul public şi sectorul privat pentru a asigura securitatea cibernetică reprezintă 

o prioritate pentru acțiune la nivel național, dat fiind că spațiul cibernetic include infrastructura cibernetică 

deținută și gestionată atât de Stat cât și de entitățile private. 

Linii Strategice de Dezvoltare 

Linii strategice de dezvoltare Linii de acțiune Descriere 

SC1. Dezvoltarea 

capacităților managementul 

riscului în securitatea 

cibernetică şi răspunsul la 

incidentele cibernetice  

Creşterea nivelului de 

rezilienţă a infrastructurii 

cibernetice 

Sporirea rezilienței infrastructurii 

cibernetice. 

 Elaborarea şi promovarea 

unor cerinţe minimale de 

securitate pentru 

infrastructura cibernetică 

Sporirea securităţii cibernetice prin 

reducerea vulnerabilităților şi 

implementarea standardelor 

minime de securitate şi procedurale 

pentru infrastructurii cibernetice . 

SC3. Promovarea şi 

consolidarea culturii privind 

securitatea în domeniul 

cibernetic 

Dezvoltarea de programe  

conştientizare în cadrul 

Primăriei și a Consiliului 

Local. 

Dezvoltarea unor programe de 

conştientizare angajaților Primăriei 

și Consiliului Local cu privire la 

ameninţările, vulnerabilităţile şi 
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riscurile specifice utilizării spaţiului 

cibernetic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA 

Introducere  

Platformele online de socializare au evoluat în ultimii ani de la un mijloc de comunicare între cetățeni la un 

instrument de marketing economic. Acestea, împreună cu expansiunea Internetului, au devenit instrumente 

economice utile în alte țări, ajutând în prezent guvernele să participe la dialog. Au înțeles că nu se pot izola şi că 

pot furniza servicii mai bune atunci când implică şi consultă cetățeanul în actul de guvernare.  

Media sociale pot fi definite ca mijloace de comunicare web 2.0 specifice, care permit cetățenilor să 

interacționeze, să genereze şi să împărtășească conținut folosind mediul online. Aceste platforme online se 

prezintă sub mai multe forme:  

• Știri sociale: website-uri dedicate unde utilizatorul poate citi despre diferite subiecte, poate da feedback 

votând sau comentând pe marginea articolelor.  

• Rețele sociale: platforme care permit utilizatorului să interacţioneze cu alți utilizatori, în baza unor interese şi 

experiențe comune, precum şi publicarea şi recomandarea de conţinut pe baza unor conturi personale.  

• Bloguri / Forumuri: acest tip de platforme aparţin unor persoane, comunităţi sau afaceri de orice fel şi care 

abordează conţinut general sau personalizat. Diferenţele dintre un blog/forum şi un website sunt acelea că 

blogurile şi forumurile sunt construite în general pe platforme gratuite sau pe domenii unice şi permit o 

interacţiune mai directă cu publicul-ţintă; utilizatorii/beneficiarii pot posta comentarii sau adauga articole în 

cadrul acestor platforme.  

• Marcaj social (social bookmarking): website-uri care permit utilizatorilor publicarea, recomandarea şi 

comentarea de orice tip de conţinut. Prin folosirea funcţionalităţii de tip „bookmark”, userul poate găsi și marca 

site-uri şi informații de interesce pot fi accesate de oriunde şi de asemenea pot fi partajate cu alți utilizatori.  
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• Partajare foto/video (photo/video sharing): aceste tipuri de platforme permit încărcarea şi publicarea de 

conţinut foto şi video spre partajare, distribuire şi primire feedback de la alţi utilizatori.  

Media sociale reprezintă unul dintre cele mai des utilizate modalităţi de creare de comunităţi online, bazate pe 

valori şi interese comune. Aceste comunităţi online pot crea, utiliza şi partaja volume mari de date şi informaţii, 

pot conduce la crearea şi dezvoltarea de noi tendite și comportamente sociale şi pot determina evoluţia acestora 

actuală şi viitoare. 

Contextul European  

Analizând contextul european, la începutul anului 2021 existau 293 milioane de utilizatori de social media, dintre 

care 194 de milioane reprezintă utilizatori activi. Cu alte cuvinte, 40% dintre populația totală a Europei este 

reprezentată de utilizatori activi ai rețelelor sociale. 

Un studiu recent desfășurat de TNS Digital Life afirmă că 42% utilizează media sociale cel puțin o dată pe 

săptămână, în timp ce 27% le utilizează în fiecare zi sau aproape în fiecare zi. Aceste procente ilustrează 

mulțimea de oameni cu care se poate comunica folosind platformele online de socializare. Există diferențe 

notabile în utilizarea geografică a mediei sociale în Statele Membre UE; cei mai mulţi utilizatori de media sociale 

din Europa sunt cei din Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia şi Spania. Cu cât Internetul se extinde mai mult 

cu atât utilizatorii de Internet folosesc rețelele sociale; cu toate acestea, există o diferență între generații 

deoarece tinerii utilizează Internetul mai puțin în afara rețelelor de socializare în toate Statele Membre, în timp 

ce persoanele mai în vârstă care utilizează rețelelor de socializare ocupă practic același procent cu cel al 

utilizatorilor de Internet. Diferența dintre generații are două componente principale: 15-39 ani și peste 40 ani. 

Aceste diferențe au un impact major asupra desfășurării eficiente și asimilării mediei sociale în organizarea 

sectorului public şi a mediului de afaceri. 

Contextul naţional  

Potrivit Global Web Index via wearesocial.org, în Februarie 2021 existau 7 milioane de utilizatori ai rețelelor de 

socialiyare în România. În baza unui studiu publicat de Eurostat în Decembrie 2021, 73% dintre români utilizează 

Internetul pentru a citi ziare online. Postarea de mesaje pe platformele online de socializare ocupă, cu 48%, al 

doilea loc în clasificarea motivației pentru utilizarea Internetului, urmat de căutarea de servicii turistice, crearea 

unui website şi Internet banking, ultimul motiv fiind pretins doar de 8% dintre utilizatori. Cu toate acestea, cele 

mai comune activități în mediul online rămân trimiterea/primirea de emailuri şi căutarea de informații despre 

bunuri şi servicii.  

Instituțiile publice din România (Ministere, Primării, agenții guvernamentale) trebuie să implice cetățeanul, în 

calitate de beneficiar principal, în activitatea lor, în deciziile lor, în procesul de cercetare şi implementare a 

inițiativelor publice. Cetățeanul trebuie să fie considerat sursa principală de feedback pentru îmbunătăţirea 

actului de guvernare, participant activ la iniţiativele guvernamentale şi interlocutor în dezvoltarea de politici 

guvernamentale. Media sociale şi e-petițiile pot spori implicarea cetățeanului în deciziile (actele) guvernului. 

Acest lucru va asigura faptul că politicile sunt dezvoltate în consultare cu cetățenii.  

În prezenț instituțiile publice din România au o reprezentare scăzută pe platformele online de socializare. 

Majoritatea instituțiilor au dezvoltat un tip de comunicare unidirecțional, raportând informațiile, dar nedând 

posibilitatea unor comentarii şi a unui feedback în timp real. 

Linii Strategice de Dezvoltare 

Linii strategice de dezvoltare Linii de acțiune Descriere 
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SM1. Modernizarea 

structurilor de comunicare, 

canale și indicatori de 

comunicare. 

Dezvoltarea și implementarea 

procesului de comunicare 

multidirecțională) – se 

realizează mai repede și mai 

eficienț un mesaj atinge în timp 

real și în mod direct mai mulți 

beneficiari și feedback-ul 

colectat poate fi individual, dar 

și colectiv. Platformele online 

de socializare reprezintă 

instrumentul ideal pentru acest 

tip de comunicare. 

Structura:  

• Portal web unic cu acces la 

toate site-urile instituțiilor 

publice şi la serviciile publice.  

• Site-urile instituțiilor publice 

cu opțiunea de feedback în 

timp real implementată. 

• Comunicare  

• Utilizarea inteligentă a 

platformelor online de 

socializare: definirea profilului 

utilizatorului, angajarea şi 

împuternicirea lui în 

conversații.  

• Utilizarea mecanismelor de 

comunicare inverse: notificări 

proactive și menţinerea la 

curent a cetățeanului. 

Indicatori:  

• Numărul de persoane 

conectate la Primărie și 

Consiliul Local utilizând 

canalele online de socializare.  

• Numărul inițiativelor publice 

promovate prin intermediul 

platformelor online de 

socializare 

SM2. Susținerea utilizării 

platformelor online de 

socializare pentru promovarea 

inițiativelor guvernamentale. 

Promovarea dezbaterilor 

publice 

Punerea datelor la dispoziția 

cetățenilor şi sporirea implicării 

lor pentru a participa la 

dezbateri publice pentru 

programele cu impact. 

Cetățeanul poate avea nevoi la 

care instituțiile publice nu pot 

răspunde, dar care pot fi 

rezolvate prin inițiativele altor 

cetățeni. 

SM3. Susținere, implicare şi 

împuternicire a cetățeanului 

pentru comunicarea în 

platformele online de 

socializare. 

Susținere pentru inițiativa de 

parteneriat deschis a Primăriei, 

din moment ce platformele 

online de socializare respectă 

cele trei principii ale Open 

Data: transparență, participare 

şi colaborare.  

Numărul de inițiative publice 

locale promovate prin 

intermediul mediei sociale. 
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Integrarea Mediei Sociale şi utilizarea lor cu preponderenţă pentru a intra în dialog cu cetățenii, mediul de afaceri 

şi pentru comunicare guvernamentală va ajuta Primăria și Consiliul Local, după cum urmează:  

• Va transforma cetățenii în parteneri în cadrul eforturilor de a crea o societate mai bună, prin:  

o comunicarea cu cetățenii în locurile în care sunt deja, utilizând canalele pe care le utilizează 
deja;  

o generarea de conversații relevante, consultându-i și angajându-i în procesul de luare a 
deciziilor;  

o creșterea transparenței și responsabilității instituționale. 

 

 

 

 

 

 

OPEN DATA 

Introducere  

Deschiderea (openness) reprezintă un concept comun cu Open Source, Open Government şi Open Data. Este 

atât o filosofie a acţiunii cât şi o practică şi un scop. Dar aplicarea acesteia în domeniul informaţiilor cu caracter 

public nu este evidentă. Open Government Data pot fi folosite pentru a ajuta publicul să înţeleagă activitatea 

Guvernului şi cât de eficient este acesta, şi să îl facă responsabil pentru greşeli sau pentru lipsa rezultatelor. De 

asemenea, Open Data reprezintă un factor contributiv la inovaţia din sectorul privat. Prin urmare, atunci când 

este permis de legislația în vigoare, entităţile publice trebuie să pună la dispoziţia publicului informaţiile 

disponibile.  

Open Data sunt acele date care trebuie să fie disponibile în mod gratuit publicului larg spre a fi folosite şi 

republicate după necesităţi, fără restricţii cu privire la drepturile de autor, patente sau alte mecanisme de 

control. Scopul final al mişcării open data este similar cu acela al altor mişcări "Deschise", cum ar fi open source, 

open hardware, open content şi open access.  

Open Data se fundamentează pe 3 principii:  

1. Transparenţa - informaţiile sunt publicate de către instituţiile direct competente şi trebuie să fie uşor de 

înţelesmodificaț refolosit şi, în principal, într-un format standard, în scopul de a permite integrarea facilă în 

cadrul altor sisteme de informaţii sau analiză.  

2. Participarea - informaţiile pot fi de asemenea obţinute la solicitarea publicului şi, prin urmare, relaţia dintre 

cetăţean şi administraţie trebuie să fie posibilă în scopul satisfacerii nevoilor publicului. 

3. Colaborarea - Open Data reprezintă oportunitatea de a lucra împreună (îmbunătăţirea serviciilor, generarea 

de seturi de date) cu persoanele fizice şi, de asemenea, cu grupuri din cadrul sectorului public, non-profiț 

universitar sau privat cu scopul de a răspunde nevoilor comunităţii. 
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Contextul European  

Activitatea Comisiei Europene în domeniul Open Data se concentrează asupra generării de valoare prin 

refolosirea unor anumite tipuri de date - informaţiile din sectorul public - uneori menţionate ca fiind date 

guvernamentale.  

Open Data sunt susţinute din 4 motive:  

• informaţiile cu caracter public au un potenţial semnificativ de refolosire în cadrul noilor produse şi servicii;  

• adresarea provocărilor sociale - disponibilitatea mai multor informaţii accesibile publicului ne vor ajuta să 

descoperim noi soluţii inovatoare;  

• îmbunătățirea eficienţei prin distribuirea de informaţii în cadrul şi între administraţii;  

• încurajarea participării cetăţenilor în viaţa politică şi socială şi creşterea transparenţei Guvernului.  

Contextul naţional  

Până acum, în total 64 de Guverne de pe mapamond fac parte din parteneriatul Open Government Partnership 

(OGP) sau Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (PGD). Guvernele care aderă la OGP în diferite faze îşi iau 

următoarele angajamente faţă de Open Government în patru zone cheie:  transparenţă fiscală şi bugetară  

• libertatea informaţiei  

• publicarea averii funcţionarilor publici  

• participarea cetăţenilor15 

Scopul Guvernului a fost de a întruni principiile Open Government - promovarea transparenţei guvernamentale, 

folosind noi tehnologii în vederea îmbunătăţirii eficienţei în lupta împotriva corupţiei şi pentru creşterea 

participării societăţii civile în viaţa publică. Astfel, principalele măsuri ale Planului Naţional de Acţiune 2012-2014 

au acoperit următoarele zone: creşterea accesului publicului la Open Data; îmbunătăţirea serviciului public în 

format electronic (eGuvernarea); creşterea participării cetăţenilor în cadrul procesului de luare a deciziilor.  

Planul Naţional de Acţiune OGP reflectă priorităţile Guvernului României cu privire la promovarea bunei 

guvernări. Măsurile pe termen scurt şi lung planificate în vederea aplicării reflectă hotărârea României de a 

implementa angajamentele OGP, insistând în mod special asupra următoarelor provocări: 

• îmbunătăţirea serviciilor publice  

• îmbunătăţirea integrităţii publice  

• o gestionare mai eficientă a resurselor publice. 

Linii Strategice de Dezvoltare  

Un beneficiu semnificativ şi marcant din punct de vedere politic o reprezintă îmbunătăţirea semnificativă a 

transparenţei şi a liniilor strategice de dezvoltare cu privire la supravegherea actului administrativ. Open Data 

influenţează major percepţia cetăţenilor cu privire la corupţia sistemului administraţiei publice datorită 

accesului liber, direct şi complet la activitatea publică şi a ofertei instrumentelor de supraveghere directă a 

 
15 http://www.opengovpartnership.org/  

http://www.opengovpartnership.org/
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performanţei activităţii administraţiei publice. Punerea datelor la dispoziţia populaţiei va contribui la reformarea 

serviciilor publice. 

Linii strategice de dezvoltare Linii de acţiune Descriere 

OD1. Open Data - punerea la 

dispoziţia publicului a datelor 

liber accesibile, refolosibile şi 

redistribuibile. 

Identificarea şi realizarea 

modalităţilor de combinare şi 

procesare a datelor 

Open Data publice se referă la 

datele generate sau adunate de 

autorităţile publice care sunt 

puse la dispoziţia cetăţenilor, 

gratuit şi în format accesibil, 

pentru a fi reutilizate şi 

redistribuite.  

Beneficiile Open Data vizează 

în principal aplicabilitatea 

folosirii informaţiei şi nu doar 

disponibilitatea acesteia. 

Astfel, simpla colectare a 

datelor şi prezentarea acestora 

nu este suficientă, valoarea 

adăugată identificată de 

cetăţeni fiind legată de 

procesarea datelor în vederea 

susţinerii atât a acestora cât şi 

a societăţii civile în luarea 

anumitor decizii. 

Alte beneficii:  

• Îmbunătăţirea transparenţei 

şi supravegherea actului 

administrativ.  

• Îmbunătăţirea interacţiunii cu 

cetăţeanul şi atragerea 

implicării acestuia în 

îmbunătăţirea performanţei 

administraţiei publice şi a 

calităţii serviciului public. 

 • Creşterea performanţei 

produselor interne de gestiune 

a datelor care generează o 

eficienţă crescută şi un cost 

scăzut. 

 Definirea şi utilizarea de 

standarde şi formate relevante 

care să fie folosite în schimbul 

de date. 

 Îmbunătăţirea gradului de 

participare a societăţii civile şi 

capacitatea sa de a folosi şi 

integra informaţia generată de 

Open Data. 

 Training-uri pentru funcţionarii 

publici despre conceptul de 

Open Data 

OD2. Standardizarea 

procedurilor. 

Determinarea unei proceduri 

prin care nevoia de informaţie 

a publicului trebuie corelată cu 

publicarea anumitor seturi de 

date relevante. 

Vom defini formatul de 

publicare a Open Data şi forma 

selectată trebuie adaptată 

preferinţelor publicului. 
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BIG DATA 

Introducere  

Big Data reprezintă un concept care se referă la o iniţiativă informaţională care rezolvă problema procesării unei 

cantităţi crescute de date într-un interval limitat. Prin cantitate crescută de date se înţelege un interval cuprins 

între câteva zeci de Terabytes şi câţiva Petabytes16 de informaţie. O provocare suplimentară o constituie faptul 

că seturile de date propuse spre analiză au o dinamică ridicată, formând un set de date "în mişcare" care se află 

în permanentă schimbare, de mai multe ori în timp real. A altă provocare este legată de formatul în care astfel 

de informaţie se găseşte şi poate fi abordată, variind între formate structurate, semi-structurate şi formate 

nestructurate.  

Big Data face referire la colecţia de seturi de date într-atât de mari şi complexe încât devin dificil de procesat 

folosind doar instrumentele de gestiune a bazei de date aflate la dispoziţie sau aplicaţiile tradiţionale de 

procesare a datelor. Sistemele de Big Data pot furniza informaţie atât organizaţiilor guvernamentale cât şi 

cetăţenilor, provenind din diferite surse care pot fi identificate după cum urmează:  

• document pe hârtie (mediu fizic)  

• documente digitale  

• puncte de acces la reţeaua de Internet guvernamentală  

• site-uri localizate pe Internet  

• platformele online de socializare  

• sisteme operaţionale disponibile. Informaţia furnizată de sistemele Big Data nu include informaţii personale 

sau informaţii restricţionate de mecanisme de control şi confidenţialitate. 

 
16 1 Terabyte = 1000 Gigabytes; 1 Petabyte = 1000 Terabytes 
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Contextul European  

Crearea de date se desfăşoară într-un ritm record şi neaşteptat. Analiştii care desfăşoară studii de piaţă 

consideră că organizaţiile cele mai capabile să ia decizii de afaceri în timp real folosind soluţiile Big Data se vor 

dezvolta, în timp ce acelea incapabile să adopte şi să folosească această schimbare se vor găsi din ce în ce mai 

des în dezavantaj pe piaţă şi se vor confrunta cu un posibil eşec.  

Big Data, un termen general pentru cantitatea masivă de date colectată din variate surse, este prea mare, 

neprocesată sau nestructurată pentru analiza prin tehnicile convenţionale ale bazelor de date. Multe ghiduri, 

articole de presă şi rapoarte ale mediului de afaceri au propus mijloace prin care guvernele se pot folosi de Big 

Data pentru a le ajuta să servească cetăţenii şi să depăşească provocările pe plan naţional (cum ar fi creşterea 

costurilor pentru sănătate, creare de locuri de muncă, dezastre naţionale şi securitate naţională).  

La nivel european, îmbunătăţirea analizei şi procesării datelor, în special a Big Data, va permite:  

• transformarea serviciilor industriale ale Europei prin generarea multor produse şi servicii inovatoare bazate pe 

informaţie;  

• creşterea productivităţii în toate sectoarele economiei prin îmbunătăţirea informaţiilor de afaceri; 

• adresarea mai adecvată a multor provocări cu care se confruntă societatea noastră;  

• îmbunătăţirea cercetării şi creşterea vitezei de inovare; 

• dobândirea unor reduceri de costuri prin folosirea de servicii personalizate;  

• creşterea eficienţei sectorului public  

• primirea de informaţii despre datele ce pot preveni sau împiedica fraude şi abuzuri. 

Contextul naţional  

În România nu au fost realizate cercetări cu privire la tipul și complexitatea datelor aflate în exploatare în 

diversele sisteme informatice de la nivelul Administrației Publice Centrale, iar cadrul legislativ și organizatoric 

aferent implementării sistemelor de tip Big Data nu este încă elaborat. Cu toate acestea, este important să 

amintim câteva sisteme informatice implementate cu succes în anii precedenți în România. Datele stocate în 

aceste sisteme naționale sunt exemple de categorii de date candidate pentru implementarea sistemelor de tip 

Big Data:  

• SEAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice  

• DEDOC și sistemul RAMP aflat în implementare la nivelul MFP  

• Sistemul informatic integrat al ONRC  

• ORIZONT - Sistem Integrat pentru Casa Naţională de Pensii Publice  

• SIUI, Dosarul Electronic de Sănătate, e-Prescripție – Sisteme aflate în exploatare la nivelul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate  

• Sistemele informatice ce realizează legătura dintre entitățile Ministerului pentru Finanțele Publice 

• eTerra – Sistemul integrat de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
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Linii Strategice de Dezvoltare 

Linii strategice de dezvoltare Linii de acţiune Descriere 

BD1. Evaluarea cadrului 

administrativ și susținerea 

implementării sistemelor de tip 

Big Data. 

Colectarea de date din multiple 

surse:  

 document pe hârtie (mediu 

fizic)  

 documente digitale  

 puncte de acces la reţeaua de 

Internet guvernamentală  

 site-uri localizate pe Internet 

 platformele de socializare  

 sisteme operaţionale 

disponibile 

Provocări:  

 seturile de date sugerate spre 

a fi analizate au o dinamică 

ridicată, formând un set de 

date "în mişcare", care se 

schimbă în permanenţă, de mai 

multe ori în timp real.  

 formatul în care astfel de 

informaţie se găseşte şi poate fi 

abordaț variază între formate 

semi-structurate şi formate 

nestructurate. 

BD2. Folosirea conceptelor Big 

Data în vederea optimizării, 

reducerii costurilor şi creşterea 

valorii serviciilor 

Implementarea sistemelor 

folosind concepte de tip Big 

Data. 

Beneficiile conceptului de Big 

Data includ:  

- Reducerea supraplăţilor  

- Prevenirea fraudei şi 

abuzurilor  

- Creşterea eficienţei  

-Creşterea integrităţii 

programului şi menţinerea 

bugetelor limitate pentru 

cetăţenii eligibili. 

 

MECANISMUL DE PRIORITIZARE A INVESTIŢIILOR 
Pentru a obţine o abordare sistematică care poate să coordoneze o implementare completă a obiectivelor 

urmărite, următoarele concepte vor fi definite de către acest cadru.  

• Definire – Fiecare definire a unei iniţiative va trebui să respecte un set de recomandări pentru a se 
asigura că toate datele necesare sunt colectate pentru fazele următoare şi că proiectul va contribui la 
atingerea de către România a obiectivelor sale strategice. Suplimentar la iniţiativele de monitorizare a 
entităţilor publice din cadrul Agendei Digitale pentru România, Ministerul pentru Societatea 
Informaţională va publica un Meta-Model structurat (detaliat mai josîn această anexă) şi va revedea 
iniţiativele având ca punct de pornire Principiile de bază ale Agendei Digitale.  

• Prioritizare – În această fază, vor fi evaluate iniţiativele în baza impactului avut asupra obiectivelor 
stabilite de acest document şi de îndeplinirea beneficiilor acestora, în conformitate cu bugetul necesar.  

• Prioritizarea iniţiativelor va fi realizată în baza următoarelor criterii:  

• Solicitări şi surse de finanţare o Impactul estimat de îndeplinire a obiectivelor strategice versus nevoi 
de fonduri  

• Tipul proiectului: vor fi prioritizate proiectele de tip strategic care au ca scop crearea contextului 
necesar pentru alte proiecte care urmează să fie implementate la nivel strategic  

• Documentarea implicării părţii interesate de la utilizatorii vizaţi, solicitând iniţiativa prin mijloace de 
consultare  
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• Documentarea unei planificări realiste în ceea ce priveşte fondurile, resursele, etapele, etc.  

• Aderarea la Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România, la Principiile Directoare / 
Criteriile pentru Serviciile Publice ale acesteia, precum şi la strategia publicată a fiecărui minister  

• Aderarea la standardele naţionale (de securitate, interoperabilitate, etc.) 

Prioritizarea inițiativelor se va realiza în baza următoarelor niveluri (recomandările vor fi publicate şi 

revizuite ulterior de către Ministerul pentru Societatea Informaţională):  

o Liniile de acțiune de tip „strategic” vor fi prioritizate la alocarea fondurilor, având în vedere 
importanța acestora pentru implementarea cu succes inițiativelor din Strategia pentru Agenda 
Digitală  

o Liniile de acțiune de tip „facilitator” reprezintă a doua prioritate pentru proiectele de 
implementare, având în vedere că acestea sunt proiectele care vor facilita implementarea altor 
proiecte (inclusiv cele de tip Operațional)  

o Liniile de acțiune de tip „operațional” reprezintă cea de-a treia prioritate pe criteriul importanței 
Obiectivelor Strategice, și vor fi realizate solicitări pentru astfel de linii de acțiune după 
implementarea cu succes a liniilor de acțiune de tip „strategic” și „facilitator” 

• Monitorizare – Această fază din ciclul de viaţă al unei iniţiative va permite verificarea progresului realizat 
referitor la obiectivele planificate, va asigura datele necesare pentru cheltuieli şi va colecta estimări 
finale. Din raţiuni de monitorizare, Ministerele vor transmite date consolidate pentru fiecare iniţiativă 
către CTE, într-un format publicat de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, în care statutul 
proiectelor va fi raportaț iar obiectivele care nu au fost atinse vor fi transparente, alături de o listă de 
riscuri şi acţiuni de neutralizare.  

• Evaluare – Această fază va evalua eficienţa unei iniţiative şi în timpul şi după implementare. Pentru a 
evalua impactul fiecărei iniţiative, în faza de definire a acesteia, fiecare entitate va răspunde de definirea 
indicatorilor şi a metodologiei folosite pentru evaluarea iniţiativei. 

PRINCIPIILE PENTRU A CONTINUA 

Criterii prin care calitatea serviciilor publice ar trebui să fie definită şi coordonată:  

• Canalizarea pe nevoile utilizatorului – Toate serviciile publice există pentru a-şi servi clienţii, nevoile 
acestora şi ar trebui să fie realizate, modificate şi menţinute pentru o solicitare reală şi specifică. Fiecare 
entitate trebuie să identifice toate tipurile de utilizatori potenţiali, să le înţeleagă dorinţele şi nevoile şi 
să creeze sau să modifice serviciile ţinând cont de acestea - deoarece în final calitatea este definită de 
satisfacerea la nivel maxim a solicitărilor clienţilor.  

• Fii integrat! – Ar trebui implementate parteneriate între entităţi pentru a furniza clientului o singură 
oprire pentru a satisface o anumită nevoie (începând cu Life Events). Acestea vor creşte încrederea în 
serviciile publice, le vor face mai uşor de utilizat şi de asemenea, vor intensifica colaborarea dintre 
entităţile publice. Aceste obiective pot fi realizate doar printr-o colaborare sistematică şi planificată între 
părţile implicate în furnizarea unui serviciu integraț cu scopuri comune stabilite.  

• Uşor de utilizat – Servicii simple şi rapide, pe care publicul le poate înţelege. Utilizatorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a alege serviciul de transmitere, în termeni de metode de plată, locaţiile punctelor de 
contacț programul de funcţionare şi timpi de livrare.  

• Furnizarea unui nivel de serviciu dedicat publicului – Toate serviciile publice ar trebui să îndeplinească 
standardele de calitate, dedicate publicului în termeni de reacţie, disponibilitate şi performanţă. 
Utilizatorii serviciului public ar trebui să identifice cu uşurinţă ce fel de servicii sunt disponibile, care sunt 
criteriile de îndeplinit pentru acel serviciu public şi ar trebui de asemenea să identifice cu uşurinţă la ce 
să se aştepte de la serviciul respectiv şi să deţină mecanismul pe care să îl folosească pentru a pune 
întrebări şi completa plângeri cu referire la serviciu. 
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• Este sigur – Serviciile ar trebui să protejeze toate informaţiile furnizate de public. Securitatea ar trebui 
să acopere toate cerinţele referitoare la siguranţă, confidenţialitate, disponibilitate şi integrarea datelor 
sau proceselor pentru a furniza încredere în ceea ce priveşte acel serviciu public specific.  

• Este accesibil – Toate serviciile publice trebuie să devină accesibile pentru toate categoriile de cetățeni. 
Astfel, trebuie îndepărtate barierele de orice natură pentru a avea acces la servicii persoane care se 
confruntă cu sărăcie saui excludere socială, la fel ca şi cei care datorită barierelor geografice nu au acces 
la acestea.  

• Este eficient din perspectiva costurilor – Ar trebui ca serviciile să fie total funcţionale, echipate în mod 
corespunzător şi extrem de productive atât pentru utilizatorii interni cât şi pentru cei externi. Un serviciu 
public ar trebui să demonstreze cum poate contribui la nivel naţional la iniţiativele, obiectivele şi 
rezultatele proiectului. 



 

 
Telefon: +40262226778 

WEB: http://www.IntelliSoft.ro  •  E-mail: info@IntelliSoft.com 

P
ag

in
a 
4

3
 

 

Aplicații software necesar a fi implementate în cadrul Primăriei Recea 
 

1. Proiect de tip GIS, emiterea certificatului de urbanism în format digital 

 

Prima soluție de digitalizare este reprezentată de un proiect tip GIS (Geographic Information System) – 

cartografierea terenurilor și clădirilor din comună și emiterea de certificate în sistem digital. Acest proces va fi 

realizat de o companie specializată în modelarea computerizată a proiecțiilor geografice ale Pământului. Scopul 

acestui proces de cartografiere este reprezentat de emiterea de certificate de urbanism în sistem digital. Această 

soluție digitală vine în ajutorul cetățenilor și în ușurarea procesului de emitere a unui astfel de certificat. 

Această funcționalitate este susținută de o platformă online prin care cetățenii să solicite prin completarea unei 

cereri în format electronic emiterea de certificate de urbanism în format 100% digital și emiterea acestora de 

Primăria Comunei Recea.  

 

2. Eficientizare, comunicare și transparență administrativă 

 

a) Sistem de tipul “funcționar virtual” 
Această soluție este fondată prin intermediul unei platforme digitale (website) cu aplicație de tip asistent virtual 

cu inteligență artificială și o aplicație pentru accesarea și utilizarea de către populația vizată a platformei de pe 

smartphone. Această platformă reprezintă digitalizarea unui segment al sectorului public, care reprezintă și baza 

pentru o comună care vrea să acceseze termenul de comună smart. Rolul acestei platforme/aplicații este de a 

facilita interacțiune dintre primărie și cetățeni, dar totodată de a facilita și procesul intern de management al 

primăriei. Din punct de vedere tehnic, vor fi achiziționate echipamente hard și servere care să susțină 

funcționalitatea acestei platforme. 

Implementarea unui sistem de tipul ”funcționar virtual” permite efectuarea diferitelor operațiuni on-line (ex. 

înregistrare și emitere documente, plata online a taxelor și impozitelor, efectuarea de programări on-line, 

puncte de plată a taxelor și impozitelor în teritoriu, emitere formulare specifice online etc.) prin intermediul unei 

platforme digitale.  

 

b) Managementul centralizat al utilizatorilor primăriei 
Managementul identităţii reprezintă un sistem de politici şi proceduri realizate în scopul gestionării ciclului de 

viaţă şi privilegiilor asociate credenţialelor electronice. Gestiunea ciclului de viaţă este realizată printr-un 

ansamblu de procese şi tehnologii care realizează crearea şi ştergerea de conturi, administrarea acestora şi a 

privilegiilor acordate acestora, precum şi respectarea politicilor definite. 

Există trei componente de bază în sistemele de management al identităţii: Directory Services care oferă soluţia 

pentru stocarea şi gestiunea conturilor, informaţiilor de identificare şi a credenţialelor; Access Management care 

reprezintă procesul de autentificare a credenţialelor şi controlul accesului la resursele reţelei bazat pe niveluri 

de încredere şi pe identitate şi Identity Lifecycle Management care este reprezentat de procesele responsabile 
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cu crearea şi ştergerea conturilor, gestiunea conturilor şi a permisiunilor asociate fiecărui cont şi cu respectarea 

politicilor corespunzătoare. 

 

Beneficiile implementării unui astfel de sistem în cadrul unei organizaţii se regăsesc în scăderea costurilor de 

integrare şi customizare ulterioare, sporirea securităţii prin folosirea unui număr mai redus de parole şi a unor 

mecanisme de autentificare mai sigure şi creşterea eficienţei operaţionale, reducerea costurilor cu help desk-ul. 

c) Sisteme de management al identităţii 
Sistemele de management al identităţii reprezintă infrastructuri IT destinate consolidării şi simplificării gestiunii 

identităţii utilizatorilor, autentificării şi autorizării datelor şi include servicii de directoare şi facilităţi de gestiune 

a profilelor utilizatorilor, managementul accesului, capabilităţi complete de management al parolelor, sistem de 

gestiune a accesului web. 

 

d) Managementul centralizat al utilizatorilor externi 
Este important ca cetățenii sa se autentifice în toate aplicațiile primăriei cu aceleași credențiale. De aceea este 

nevoie de un sistem de SSO (Single Sign-On) pentru a ușura accesul la aplicații, păstrând în același timp 

confidențialitatea tranzacțiilor și a datelor. 

 

e) Aplicație mobilă integrată pentru managementul resurselor și obiectelor din UAT  
Aplicația va permite marcarea și identificarea pe o hartă, cu ajutorul unui dispozitiv mobil, a unor puncte utilitare 

în comuna. Aceste puncte utilitare vor fi clasificate în mai multe categorii, d.e. cămine de canalizare, stâlpi de 

curent etc. Lista categoriilor va fi prsonalizată de un angajat al primăriei.  

Atunci când se dorește cartarea unui obiectiv (d.e. cămin), un utilizator 

merge  la locația respectivă cu telefonul mobil pe care rulează aplicația 

(deci cu conexiune la Internet, fie prin WiFi, fie prin date), așteaptă câteva 

(cca 10) secunde pentru a se face localizarea cât mai bună, apoi 

marchează pe hartă ce tip de obiectiv este. Totodată are posibilitatea de 

a face câteva fotografii pentru a facilita identificarea obiectivului și a 

locației acestuia. Eroarea de localizare depinde de semnalul pe care îl are 

utilizatorul la telefon și de clădirile din împrejurimi, însă este de maxim 1-

2 m. 

Atunci când se dorește localizarea unui obiectiv, utilizatorul va introduce 

ce obiectiv vrea să găsească, iar aplicația îi va arăta pe hartă traseul până 

acolo, împreună cu distanța. Atunci când distanța este zero, utilizatorul 

știe că se află la obiectiv, cu o eroare maximă de 1-2 m. Pentru o 

identificare mai bună, utilizatorul are la dispoziție fotografiile făcute la 

cartarea obiectivului.  

Pentru fiecare obiectiv, va exista o listă de intervenții efectuate asupra 

lui.  
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f) Managementul documentelor și al statusului lor, împreună cu fluxurile de lucru 

 

1. Securitate îmbunătățită 

• Ai controlul accesului la fiecare document sau informație din organizație prin setarea de niveluri de acces 
pentru fiecare individ și posibilitatea de blocare totală a accesului la anumite fișiere. 

• Controlul informațiilor venite în companie și verificarea surselor. 

• Poate fi folosit împreună cu Modulul de Criptografie prin care fișierele sunt criptate și decriptate 
integral. 

• Poate distruge înregistrările - funcția poate fi setată ca reversibilă sau ireversibilă, în funcție de 
preferințe sau nevoi. 

• Soft-ul va aduce îmbunătățiri radicale securității informatice a companiei tale prin funcțiile integrate de 
securizare a informațiilor și documentelor sensibile. 

2. Management 

• Punerea eficientă în colaborare a  informațiilor  

• Permite accesul facil la informații prin funcția inteligentă de căutare globală care va înlesni accesul la 

documente și prin sistemul de captare și gestiune a înregistrărilor. 

• Asigură un avantaj strategic: îmbunătățește procesul de luare a deciziilor de afaceri și capacitatea 
strategică. 

• Administrare: Sistemul include, de asemenea, instrumente pentru definirea rolurilor și sarcinilor 

diferiților utilizatori și pentru identificarea facilă a persoanelor responsabile cu gestionarea fiecărui 
document. 

3. Fluxuri de lucru 

• Îmbunătățirea trasabilității 

• Simplificarea proceselor și logicii de business  

• Fluidizarea transferului informațiilor (fluxului de documente) în organizație. Sprijinirea angajaților 

pentru a se coordona eficient atât cu organizația, cât și cu colegii.  

• Gestionarea fluxului de documente în cadrul organizației: 

o Producția documentelor 

o Stocarea - documentele sunt stocate electronic și organizate în feluri care au sens pentru fluxul 
de lucru 

o Distribuirea - alocarea sarcinilor de lucru către utilizatori, grupuri de utilizatori și departamente 

o Prelucrarea 

o Controlul și urmărirea documentelor electronice - printr-un proces amplu și continuu de 

revizuire, aprobare și validare. Monitorizăm activ sarcinile, starea și procesul fluxului de lucru; 
Sistemul trimite notificări și mesaje de tip e-mail pentru utilizatori, grupuri de utilizatori și 
departamente.   

o Coduri de bare 

o Un cod de bare poate fi atașat automat pe orice document din cadrul platformei astfel încât să 
poată fi citit și identificat rapid. 
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o Gestionarea ciclului de viață al fiecărui tip de document Gestionarea fluxurilor de lucru; 

• Automatizări ale fluxului de lucru 

o Se pot aplica reguli de validare și anumite acțiuni automate care trebuie efectuate asupra 
documentelor fără intervenția umană: 

▪ Capturarea de metadate 

▪ Clasificarea documentelor 

▪ Executarea automată a fluxului de lucru 

4. Arhivarea electronică  

1. Capturezi imaginile electronice ale documentelor prin utilizarea unui scanner sau prin arhivatorul de e-
mail - sistemul capturează și păstrează automat mesajele și atașamentele din inbox iar acestea intră în 
arhivă. Toate documentele vor fi acum prelucrate în format digital. 

2. Ai jurnale detaliate de activitate 

3. Construiești un depozit extrem de valoros de active de informații corporative pentru a facilita crearea 
de cunoștințe 

4. Poți stabili individual modul de guvernare al informațiilor 

5. Sistem implementat conform legislației arhivei electronice 

 

g) Interfață de export a datelor către terți / interfață 
Soluția trebuie sa fie deosebit de versatilă ce permite integrarea prin Java, .Net și PHP, precum și utilizarea 

serviciilor web SOAP și REST API. 

Autentificarea este interconectabilă devenind astfel ușor de utilizat o bază de date de către utilizatori externi, 

prin LDAP, Active Directory, SSO și CAS. 

Baza de date poate fi configurată pentru a fi implementată în orice sistem, precum MySQL, PostgreSQL, Oracle 

sau SQL Server. 

Conectori disponibili: AutoCAD, MS Office, AidaCRM, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.  

 

h) Funcționalitate căutare în documente după metadate 
Angajatii din cadrul UAT vor avea posibilitatea de filtrate si accesare rapida in intreaga baza de date din cadrul 

aplicatiei de management a documentelor si in cadrul arhivei electronice. Prin optiunea avansata de filtrate si 

cautare, se vor genera rezultate si cai de acces rapide catre informatiile si documentele de interes general si 

particular. 
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i) Aplicația mobilă de notificare pentru și către cetățeni 
Este vorba de o aplicație mobilă pe are cetățenii comunei o vor instala pe 

telefoanele lor, indiferent ca e vorba de Android sau iOS. La instalarea aplicației, 

utilizatorii își vor trece și domiciul (cel puțin localitatea).  

Atunci când primăria are de comunicat aspecte specifice, care vizează cetățenii 

dintr-o anumită localitate, aceștia vor primi notificări pe telefon. Acestea sunt 

gândite în principal ca notificările referitoare le vreme sau primirea unui email, 

pentru ca implică costuri suplimentare. Însă pot fi și sub formă de SMS (1 SMS 

= 0,3 EUR).  

Cetățenii pot să selecteze tipurile de mesaje pe care vor să le primească, d.e. 

cele referitoare la colectarea gunoiului, sau cele legate de utilități etc.  

 

Primăria va avea un panou de administrare web, accesibil de oriunde (din 

primărie sau din altp locație, de pe telefon sau de pe calculator). Un angajat va 

putea pune anunțul, data la care va avea loc acțiunea și localitățile impactate. 

Cu un singur click pe butonul Trimite mesaj va informaa toți utilizatorii din localitățile respective despre acea 

acțiune.  

 

La nivelul primăriei se va ști ce mesaje au fost deschise și de către cine, astfel încât cei care nu au deschis 

mesajele, să poată fi informați prin alte mijloace. 

 

3. Unităţi de invaţământ 

a) Catalog virtual de note și prezenţă 
Preocuparea faţă de elevi şi păstrarea unei legături strânse şi deschise cu părinţii stau la baza unui sistem 

eficient de învăţământ. 

Valoarea şi prestigiul oricărei unităţi şcolare sunt generate de performanţele colaborării dintre elevi, părinți și 

şcoală. 
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Pentru un acces facil la rezultatele elevilor, catalogul virtual de note si prezenţă vă pune la dispoziţie situaţia 

şcolară şi toate statisticile legate de procesul educaţional. 

Avantajele platformei: 

• Îmbunătăţirea legăturii şcoală-familie și o mai bună colaborare între factorii direct implicaţi în 
desfăşurarea actului educaţional, respectiv în formarea generaţiilor viitoare. 

• Creşterea gradului de responsabilizare a elevului şi reducerea absenteismului şcolar. 

• Înlesnirea obţinerii rapoartelor statistice privind activităţile şcolare şi măsurarea acestora. 

• Înlesnirea obţinerii rapoartelor cu caracter statistic, a activităţilor şcolare şi cuantificarea acestora. 

• Facilitarea întocmirii în timp util a foilor matricole şi a oricăror date privind situaţiile şcolare ale 
elevilor. 

• Centralizarea situaţiilor şcolare la nivelul unităţii de învăţământ. 

• Îmbunătățirea controlului părinţilor asupra evoluţiei şi activităţii şcolare a copiilor. 

Functionalităţi 

• Functionalitate de chat pe grupa si chat individual intre parinti, elevi, profesori, inspector scolar, etc. 

• Functionalitate de notare a prezentei elevilor la ore 

• Functionalitate de trecere a notelor si calcularea mediei scolare 

• Accesul instantaneu la datele arhivate in format electronic, securizarea crescuta a arhivelor, facilitatea 
intocmirii in timp util a foilor matricole si a oricaror date privind situatia scolara a elevului (premiere la 
sfarsitul anului...etc). 

• Drepturi de acces diferite, in functie de profilul fiecarui grup de utilizatori 

• Adaptarea automată a aplicaţiei la caracteristicile lingvistice ale minorităţilor naţionale, în 
conformitate cu recomandările de la Haga şi cu directivele Înaltului Comisar OSCE pentru Minorităţile 

Naţionale. 

• Informarea părinţilor prin email sau SMS atunci când elevii obţin note mici sau au absenţe nemotivate. 

• Transparenţă şi îmbunătăţirea imaginii unităţii de învăţământ prin evidenţierea activităţii curente şi 
permanente a personalului didactic. 

b) E-Learning – platformă de învățământ la distanţă 
 

Funcţionalităţile platformei LearnEscu: 

• Lecţii 

• Teste 

• Resurse informaționale facultative 

• Chat-uri pentru comunicarea sincronizată între cursanți și între cursanți și profesori 

• Forumuri pentru cursanți 
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• Sondaje 

• Teme de casă 

• Wiki 

• Workshop-uri 

Funcții: 

• Gestionează utilizatorii, rolurile, cursurile și instructorii 

• Asigură calendar de cursuri și evenimente 

• Trimite comunicări și notificări către cursanți 

• Pune la dispoziție modalităţi multiple de evaluare a cursanților 

• Asigură notarea cursanților 

• Suportă cursuri web sau în diferite formate media 

• Auto-înregistrarea cursanților atunci când au nevoie de cursuri sau materiale suplimentare 

• Multiple modalităţi de aprobare a înscrierilor, după necesități și preferințe 

 

4. Turism 

a) Aplicație mobilă de ghid turistic cu realitate augumentată 
Aplicatia mobila de ghid turistic este gandiă să ofere servicii integrate de tip “smart tourism” are mai multe 

module personalizate: 

1. Arta și cultura 

• se pot vizualiza toate obiectivele culturale și cele de artă pe o hartă interactivă sau sub formă de listă; 

• se pot salva obiective favorite care pot fi vizualizate ulerior pe harta offline; 

• fiecare obiectiv cultural sau de artă are o descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și 
posibilitatea de a oferi ruta până la acesta; 

• posibilitatea de a lăsa recenzii (review-uri); 

• posibilitatea de a distribui obiectivul pe rețele sociale; 

• la finalul prezentării va fi sugerată o listă de obiective similare; 

• se oferă posibilitatea de filtrare a obiectivelor apropiate de locația utilizatorului și locațiile cu cele mai 
bune recenzii. 

 

2. Tururi turistice 

• se afișează o listă a variantelor de traseu (ex: 3 zile in Comuna X, Comuna X văzută seara, etc.); 

• pentru fiecare tur este afișată pe o hartă interactivă, traseul și ordinea recomandată de vizitare a 
obiectivelor, utilizatorul având posibilitatea de a selecta fiecare obiectiv turistic în parte, pentru a 

vizualiza mai multe detalii despre acesta; 
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• posibilitatea de a distribui turul pe rețele sociale. 

 

3. Muzee 

• se pot vizualiza toate muzeele pe o hartă interactivă sau sub forma unei liste; 

• se pot păstra în memorie locațiile preferate, care pot fi vizualizate apoi, pe harta offline; 

• fiecare muzeu are afișat programul de lucru, telefon și e-mail de contact, pagina web (dacă există), o 
descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și posibilitatea de a oferi traseul până la acesta; 

• se oferă posibilitatea de a filtra muzeele cele mai apropiate de locația utilizatorului și locațiile cu cele 
mai bune recenzii. 

 

4. Realitate augmentată 

• se va realiza o interfață de realitate augmentată pentru 10 obiective turistice; 

• utilizatorul va putea să le repereze pe ecran atunci când se află într-o rază de minim 500 de metri de 
acestea, iar în momentul în care se apropie de unul dintre ele, se vor afișa într-o secțiune a ecranului 

imagini vechi cu acel obiectiv turistic și descrierea lui; 

• utilizatorul va putea parcurge istoria obiectivului turistic, iar pe masura ce parcurge acest istoric, 

imaginile și textul se vor modifica. 

 

5. Transport public 

• se oferă o descriere a sistemului de transport în comun al orașului; 

• se afișează o hartă interactivă a locațiilor de unde se pot achiziționa tichete de călătorie în oraș și rutele 
până la destinații diverse; 

• fiecare muzeu are afișat programul de lucru, numărul de telefon de contact și e-mail de contact, pagina 

web (dacă există), o descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și posibilitatea de a 
prezenta ruta până la acesta; 

• folosind datele transmise de serverul operatorului de transport public, se va realiza o interfață prin care 
se poate vizualiza momentul în care mijloacele de transport vor ajunge în stații. 

 

6. Evenimente 

• va fi disponibil un calendar actualizat zilnic, în care vor fi prezentate evenimente preluate automat 
atât din website-ul primăriei orașului, din categoria evenimente, cât și evenimente listate pe 
Facebook desfășurate în raza orașului, dar numai din locații indicate și agreeate de autoritatea 
contractantă; 

• acestea vor trece printr-un filtru manual și vor fi aprobate din panoul de control înainte de a fi afișate 

in aplicație; totodată, se pot introduce și manual diverse evenimente în această categorie. 

 

7. Cumpărături 

• se pot vizualiza toate centrele comerciale pe o hartă interactivă sau sub forma unei liste; 
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• fiecare centru comercial va avea afișat programul, un număr de telefon și e-mail de contact, pagina web 

(dacă există), o descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și posibilitatea de a oferi ruta 
până la acesta; 

• se vor putea păstra în memorie locațiile favorite, acestea putând fi vizualizate ulterior pe harta offline; 

• posibilitatea de a lăsa recenzii (review-uri); 

• oferă posibilitatea de a distribui obiectivul pe rețelele sociale; 

• se va oferi posibilitatea de a afișa locațiile cele mai apropiate și locațiile cu cele mai bune recenzii. 

 

8. Restaurante, baruri și cafenele 

• se pot vizualiza toate restaurantele și barurile pe o hartă interactivă sau sub forma unei liste; 

• fiecare locație va avea afișat programul de lucru, un număr de telefon și un e-mail de contact, pagină 
web (dacă există), o descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și posibilitatea de a genera 
traseul până la aceasta; 

• se pot păstra în memorie locațiile favorite pentru vizualizarea ulerioară pe harta offline; 

• se pot lăsa recenzii (review-uri); 

• se poate distribui locația pe rețele sociale; 

• se pot afișa locațiile cele mai apropiate de utilizator și locațiile cu cele mai bune recenzii. 

 

9. Cazare 

• se pot vizualiza toate posibilitățile de cazare pe o hartă interactivă sau sub forma unei liste; 

• fiecare locație va avea afișat programul de lucru, numărul de telefon și o adresă e-mail de contact, 
pagină web (dacă există), o descriere text, o galerie de imagini, o localizare pe hartă și posibilitatea de a 

afișa traseul până la aceasta; 

• se vor putea lăsa recenzii (review-uri); 

• se oferă posibilitatea de a distribui locația pe rețelele sociale; 

• există posibilitatea de a păstra o locație în memorie, pentru vizualizare ulterioară pe harta offline; 

• se pot alege locațiile cele mai apropiate de utilizator și locațiile cu cele mai bune recenzii. 

 

10. Hărți offline 

• harta offline a orașului, în care vor apărea toate tipurile de locații enumerate mai sus; 

• se oferă posibilitatea afișării locațiilor în funcție de categorie; 

• posibilitatea de a afișa doar locațiile preferate de utilizator. 
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5. Infrastructura de apă și gaz metan 

a) Alimentare cu apă 

I. MODUL I - REȚELE DE ALIMENTARE  CU APĂ 
 

A. Conexiunea platformei informatice de tip Smart Water Management cu: 

• Transmitatori:  contoare inteligente individuale si pe ramuri, senzori de presiune, senzori de debit; 

• Harta localitatii peste care se suprapune as build-ul retelelor executate (ridicare topografica) - GIS 

• Input: PT, As Build, GIS; 

 

B. Informații pentru cetățeni în cadrul unui portal web dedicat: 

• Monitorizarea consumului propriu prin afisarea consumului individual si consumului istoric in cadrul 
portalului web dedicat; 

• Alerte automate sau manuale de tip E-Mail sau SMS trimise prin selectarea grupurilor de contactare 
corelate cu adresele cetatenilor trecute in GIS: program de furnizare/sistare, etc;  

• Sesizari trimise catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat, cu posibilitate de 
urmarire si gestionare a timpului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor aduse de cetateni. 

• Solicitari catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat: solicitare de racordare la 
reteaua de apa, etc; 

 

C. Informații pentru unitatea administrativ teritorială în cadrul unui portal web dedicat: 

• Modelarea inteligentă a funcționării sistemului de distributie – avarii, defecte, sesizari, racordari 
neautorizate; 

• Informatii GIS in timp real – localizarea retele de apa si accesorii (vane de inchidere, hidranti, etc), 
pozitionare, diametru conducta, material conducta, adancime de pozare – informati necesare pentru 
corelarea altor lucrari de infrastructura, informatii preliminare pentru solicitarile de racordare, etc. 

• Integrarea cu ISU a pozitiilor hidrantilor si al programului de mentenanta a acestora, prin integrarea cu 
baza de date din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta; 

• Generarea unor rapoarte si statistici de interes privind reteaua de apa; (Ex: consumul total, consumul 
mediu, consumul comparativ multianual, etc) 

• Generarea previziunilor de consumul de apa total si mediu pe strazi si cartiere. 

 

D. Informații pentru compania de apă: 

• Afisarea informatiilor de interes pentru agentul economic in cadrul unui portal web dedicat; 

• Posibilitate de editate GIS UAT sau importarea datelor GIS al operatorului economic printr-un fisier CSV; 

• Posibilitate de urmarire al sensorilor si/sau altor echipamente de inventar direct in cadrul hartii GIS; 

• Posibilitate de generare al rapoartelor dedicate de activitati contractuale prin intermediul platformei; 
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• Posibilitatea comunicarii directe prin portalul web dedicat agentilor economici al solutionarii 
sesizarilor, reclamatilor si solicitarilor venite din partea cetetenilor si/sau al unitatii adminitrativ 
teritoriale; 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat pentru cetateni al facturilor cu optiuni online de 
plata si/sau cod de bare 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat cetetenilor al ofertelor comerciale, procesarea 
ofertelor cu posibilitate de generare automata a contractelor comerciale individuale 

• Posibilitatea de primire din partea cetatenilor al documentelor de tip contracte comerciale semnate, 
direct in cadrul platformei. 

 

II. MODUL II -Canalizare menajeră 
 

A. Conexiunea platformei informației Smart Water Management cu 

• Transmitatori: statii de analiza a incarcarilor (calitatea apei), grupuri de pompare (stare pompe, uzura 
pompa, debit vehiculat, presiune realizata); 

• Harta localitatii peste care se suprapune as build-ul retelelor executate (ridicare topografica) - GIS 

• Input: PT, As Build, GIS 

 

B. Informații pentru cetățeni în cadrul unui portal web dedicat: 

• Monitorizarea debitelor deversate in cadrul portalului web dedicat; 

• Alerte automate sau manuale de tip E-Mail sau SMS trimise prin selectarea grupurilor de contactare 
corelate cu adresele cetatenilor trecute in GIS: averii retea, program interventii retea de canaliare, etc;  

• Sesizari trimise catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat, cu posibilitate de 
urmarire si gestionare a timpului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor aduse de cetateni. 

 

C. Informații pentru unitatea administrativ teritorială în cadrul unui portal web dedicat: 

• Modelarea inteligenta a functionarii sistemului: avarii, defecte, racordari neautorizate; 

• Informatii GIS in timp real privind debitul inregistrat pe canalizarea menajera; 

• Monitorizarea calitatii apelor deversate – alerte ” bombe” bio-chimice – principiul poluatorul plateste. 

• Generarea raportelor si statisticile de interes privind canalizarea menajera. 

 

D. Informații pentru compania de apă: 

• Afisarea informatiilor de interes pentru agentul economic in cadrul unui portal web dedicat; 

• Posibilitate de editate GIS UAT sau importarea datelor GIS al operatorului economic printr-un fisier CSV; 

• Posibilitate de urmarire al senzorilor si/sau altor echipamente de inventar direct in cadrul hartii GIS; 

• Posibilitate de generare al rapoartelor dedicate de activitati contractuale prin intermediul platformei; 
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• Posibilitatea comunicarii directe prin portalul web dedicat agentilor economici al solutionarii 
sesizarilor, reclamatilor si solicitarilor venite din partea cetetenilor si/sau al unitatii adminitrativ 
teritoriale; 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat pentru cetateni al facturilor cu optiuni online de 
plata si/sau cod de bare 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat cetetenilor al ofertelor comerciale, procesarea 
ofertelor cu posibilitate de generare automata a contractelor comerciale individuale 

• Posibilitatea de primire din partea cetatenilor al documentelor de tip contracte comerciale semnate, 
direct in cadrul platformei. 

 

III.         MODUL III - Canalizare meteorică 
 

A. Conexiunea platformei informației Smart Water Management cu 

• Transmitatori: contoare inteligente individuale, pe ramuri, pe grupurile de pompare, senzori de viteza, 
statii de analiza a incarcarilor, statii meteo, rezervoare inteligente de compensare, de infiltrare in sol 
avand descarcare controlata – reutilizarea apei meteorice pentru igiena urbana; 

• Input: PT, As Build, GIS 

 

B. Informații pentru cetățeni în cadrul unui portal web dedicat: 

• Monitorizare debite deversate in cadrul portalui web dedicat; 

• Alerte automate sau manuale de tip E-Mail sau SMS trimise prin selectarea grupurilor de contactare 
corelate cu adresele cetatenilor trecute in GIS: avarii, defecte, predictibilitatea fenomenelor meteo, 
etc. 

• Sesizari trimise catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat, cu posibilitate de 
urmarire si gestionare a timpului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor aduse de cetateni. 

 

C. Informații pentru unitatea administrativ teritorială în cadrul unui portal web dedicat: 

• Informatii GIS in timp real; 

• Monitorizarea deversarilor necontrolate de ape uzate, aletre bombe bio-chimice; 

• Alerte automate sau manuale de tip E-Mail sau SMS trimise prin selectarea grupurilor de contactare 
corelate cu adresele cetatenilor trecute in GIS; 

• Sesizari trimise catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat, cu posibilitate de 
urmarire si gestionare a timpului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor aduse de cetateni; 

• Furnizarea de rapoarte grafice si al rapoartelor in format excel despre deversarilor controlate si al 
reutilizarii debitelor de apa pentru igiena urbana; 

• Generarea de statistici privind canalizarea meteorica. 
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D. Informații pentru compania de apă: 

• Afisarea informatiilor de interes pentru agentul economic in cadrul unui portal web dedicat; 

• Posibilitate de editate GIS UAT sau importarea datelor GIS al operatorului economic printr-un fisier CSV; 

• Posibilitate de urmarire al sensorilor si/sau altor echipamente de inventar direct in cadrul hartii GIS; 

• Posibilitate de generare al rapoartelor dedicate de activitati contractuale prin intermediul platformei; 

• Posibilitatea comunicarii directe prin portalul web dedicat agentilor economici al solutionarii 
sesizarilor, reclamatilor si solicitarilor venite din partea cetetenilor si/sau al unitatii adminitrativ 
teritoriale; 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat pentru cetateni al facturilor cu optiuni online de 
plata si/sau cod de bare 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat cetetenilor al ofertelor comerciale, procesarea 
ofertelor cu posibilitate de generare automata a contractelor comerciale individuale 

• Posibilitatea de primire din partea cetatenilor al documentelor de tip contracte comerciale semnate, 
direct in cadrul platformei. 

 

6. Rețele inteligente de alimentare cu gaze naturale 

Prin rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale se înțelege acea rețea de distribuție a gazelor naturale 

care asigură cel puțin una din următoarele funcționalități:  

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a 

conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate;  

b) tehnologii IT integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor în procesele de 

transmitere, distribuție, stocarea și utilizarea gazelor prin participarea activă a utilizatorilor finali la creșterea 

eficienței rețelelor de gaz;  

c) tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, să asigure un acces continuu, 

sigur și rentabil la gaz și să ofere, de asemenea, capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să 

optimizeze consumul de gaz 

 

În cadrul unei astfel de rețele se are în vedere: 

• Construirea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele 
și dotările aferente funcționalităților inteligente; 

• Construirea stațiilor de reglare, măsurare – predare a gazelor naturale și a racordului la Sistemul de 
Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei rețele inteligente de distribuție propusă printr-
un proiect; 

• Construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru clădirile administrative 
publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea 
primăriei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice; 

• Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice. 
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A. Conexiunea platformei informatice de tip Smart Gas Management cu: 

• Transmitatori:  contoare inteligente individuale si pe ramuri, senzori de presiune, senzori de debit; 

• Harta localitatii peste care se suprapune as build-ul retelelor executate (ridicare topografica) - GIS 

• Input: PT, As Build, GIS; 

 

B. Informații pentru cetățeni în cadrul unui portal web dedicat: 

• Monitorizarea consumului propriu prin afisarea consumului individual si consumului istoric in cadrul 
portalului web dedicat; 

• Alerte automate sau manuale de tip E-Mail sau SMS trimise prin selectarea grupurilor de contactare 
corelate cu adresele cetatenilor trecute in GIS: program de furnizare/sistare, etc;  

• Sesizari trimise catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat, cu posibilitate de 
urmarire si gestionare a timpului de solutionare al sesizarilor/reclamatiilor aduse de cetateni. 

• Solicitari catre UAT si/sau operatorul economic prin portalul web dedicat: solicitare de racordare la 
reteaua de gaz, etc; 

 

C. Informații pentru unitatea administrativ teritorială în cadrul unui portal web dedicat: 

• Modelarea inteligenta a functionarii sistemului de distributie – avarii, defecte, sesizari, racordari 
neautorizate; 

• Informatii GIS in timp real – localizarea retele de gaz si accesorii (vane de inchidere, hidranti, etc), 
pozitionare, diametru conducta, material conducta, adancime de pozare – informati necesare pentru 
corelarea altor lucrari de infrastructura, informatii preliminare pentru solicitarile de racordare, etc. 

• Integrarea cu ISU a pozitiilor hidrantilor si al programului de mentenanta a acestora, prin integrarea cu 
baza de date din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta; 

• Generarea unor rapoarte si statistici de interes privind reteaua de gaz; (Ex: consumul total, consumul 
mediu, consumul comparativ multianual, etc) 

• Generarea previziunilor de consumul de gaz total si mediu pe strazi si cartiere. 

 

D. Informații pentru compania de gaz: 

• Afisarea informatiilor de interes pentru agentul economic in cadrul unui portal web dedicat; 

• Posibilitate de editate GIS UAT sau importarea datelor GIS al operatorului economic printr-un fisier CSV; 

• Posibilitate de urmarire al sensorilor si/sau altor echipamente de inventar direct in cadrul hartii GIS; 

• Posibilitate de generare al rapoartelor dedicate de activitati contractuale prin intermediul platformei; 

• Posibilitatea comunicarii directe prin portalul web dedicat agentilor economici al solutionarii sesizarilor, 

reclamatilor si solicitarilor venite din partea cetetenilor si/sau al unitatii adminitrativ teritoriale; 

• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat pentru cetateni al facturilor cu optiuni online de 
plata si/sau cod de bare 
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• Posibilitatea de trimitere in cadrul portalului dedicat cetetenilor al ofertelor comerciale, procesarea 
ofertelor cu posibilitate de generare automata a contractelor comerciale individuale 

• Posibilitatea de primire din partea cetatenilor al documentelor de tip contracte comerciale semnate, 
direct in cadrul platformei. 

 

7. Sistem de colectare a deșeurilor inteligent 

 

• Sistem de colectare inteligent al deșeurilor, colectare selectivă; 

• Achiziționarea a 15 pubele inteligente pentru deșeuri. Aceste pubele vor putea emite un bon/tichet 
fiecărui cetățean care alege să depoziteze selectiv deșeurile, tichet cu care se poate înscrie la o tombolă 
cu premii organizată periodic de primărie;  

• Educarea cetățenilor privind importanța colectării selective și încurajarea lor, oferindu-le la schimb alte 
avantaje, fiind o modalitate de dobândire a acestui obicei necesar mediului înconjurător. 

 

8. Sistem de transport inteligent 

 

Sistemele de transport inteligente includ o suită largă şi în permanentă dezvoltare de tehnologii şi aplicaţii: de 

la informaţii despre trafic în timp real, bilete electronice, la contorizarea automată a numărului de pasageri și 

previziuni de trafic bazate pe inteligență artificală. 

Componentele sistemului de transport modern includ: 

• Localizarea automată a vehiculelor - folosită pentru a monitoriza vehiculele de transport în timp real 
prin utilizarea de echipamente GPS, informația despre localizarea acestora fiind transmisă centrului de 
control. 

• Sistemul de informații în timp real pentru pasageri: 
o Bilet electronic - sistemul de bilet electronic este format din validatoare de card, echipamente 

mobile destinate controlorilor, echipamente din chioșcuri, pachete software și carduri. Biletele 
electronice sunt ușor de folosit, pot fi achiziționate și reîncărcate în puncte diferite: acasă, prin 
intermediul internetului, la chioșcuri sau în autobuz. În cazul în care un călător pierde cardul 
sau acesta îi este furat aceste este anulat. 

o Administrare flotă - gestiunea operațională a reviziilor periodice, ITP-uri-lor, a anvelopelor de 
vară/iarnă, a asigurarilor de tip RCA, inclusiv a datelor de expirare și a costului asigurărilor, 
gestiunea combustibilului consumat pe fiecare autovehicul sunt câteva din beneficiile folosirii 
unui sistem de management a parcului auto 

o Sisteme de supraveghere video - sunt montate atât la bordul vehiculelor cât și în stații sau de-al 
lungul rutelor, pot fi echipate cu microfoane și semnale de alarma activate de pasageri. Centru 
de control monitorizează de la distanță vehiculele, stațiile și rutele 
 

o Informații comerciale și publicitate - sistemul afișează imagini, filme sau informații, prin 
intermediul monitoarelor tip LCD instalate în cadrul stațiilor sau în interiorul vehiculelor. 
Principalul beneficiu este creșterea veniturilor obținute din publicitate dar crește și gradul de 
satisfacție al clienților prin oferirea unor servicii de transport superioare. 
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o Contorizarea automată a numărului de pasageri - Senzorii montați la ușile de acces 
înregistrează îmbarcările /debarcările pasagerilor la fiecare oprire și furnizează date despre 
numărul total de pasageri care folosesc vehiculul. Sistemul creează înregistrări electronice la 
fiecare oprire, înregistrări care cuprind locația, data și ora opririi, timpul cât ușile au stat 
deschise, numărul total de pasageri care coboară / urcă. Se realizeaza statistici zilnice care 
permit corelarea numărului de calatori cu cel al numarului de bilete utilizate. Descărcarea 
datelor se poate face în garaje sau în timp real. 

 

9. Infrastructura de securitate 

 

a) Securitate în trafic 

Etapa 1: Echipament și sistem de supraveghere rutieră cu următoarele caracteristici 
1.    Camere de supraveghere video de tip L.P.R., cunoscute și ca camere A.L.P.R. (Automatic 

License Plate Recognition) sau camere A.N.P.R. (Automatic Number Plate Recognition) cu 

rezistență la umiditate și condiții meteo extreme pentru supraveghere trafic rutier și 

recunoaşterii automate a numerelor de înmatriculare auto, măsurarea vitezei autorismelor si 

clasificarea lor pentru a permite un un grad maxim de securitate în cadrul UAT-ului. 

2. Sisteme recunoaștere, captare și gestionare număr de înmatriculare prin camere LPR, 

cunoscute și ca dispozitive ALPR sau ANPR. 

3. Centru de comandă cu posibilitate de accesare securizată prin internet. 

Etapa 2: Echipament și sistem de semaforizare rutieră inteligentă cu următoarele caracteristici 
În vederea reducerii întârzierilor din trafic cu minim 20% şi reducerea poluării asociate mașinilor în staționare 

la semafoare se dorește un sistem de semaforizare rutieră inteligență care să: 

• Optimizeze automat timpii de semaforizare (roșu, galben, verde) în funcție de intensitatea traficului și 
gradul de încărcare al traficului pe fiecare sens de mers în zonele de interes 

• Măsoare numărul de vehicule în trafic pentru a calcula gradul de încărcare pe sens, să măsoare viteză 
autovehiculelor prin camerele de supraveghere rutieră și să recunoască plăcuțelor de înmatriculare 
(Etapă 1). 

• Sistemul trebuie să dispună de capabilități informatice de control al traficului și de simulare a traficului 

• Sistemul trebuie să fie compatibil cu echipamente hardware de tip controlere semafoare, semafor 
verde prioritar etc 

 

b) Echipament și sistem de control acces pentru zone restricționate cu următoarele 
caracteristici: 

1. Control acces cu: amprenta (capacitate minima 100 de amprente). 

2. Aplicatie generare cod cu telefonul – compatibil cu sisteme de operare pe mobil Android si IOS. 

3. Deschidere prin: bluetooth ,cod (capacitate 30 +1 admin) , card cardului ( capacitate 100 de 
carduri ) si cheie. 

4. Asistenta vocala, in timpul accesarii yalei. 
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