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Birou CIO la nivelul Guvernului
„Nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit vremea” (Victor Hugo)

Se remarcă un sentiment de urgență în creștere legat de necesitatea creării unei strategii
coerente de e-Government în România. Practicile internaționale (Digital Austria, spre exemplu)
dar și proiectele românești de e-Government derulate cu succes (Sistemul Electronic de Achiziții
Publice sau SEAP, de exemplu) arată că trebuie să existe o viziune unică și un singur set de
strategii corelate pentru dezvoltarea domeniului de e-Guvernare. O singură instituție trebuie să
conducă planificarea și implementarea acestei inițiative la nivelul întregului Sector Public, pentru
toate ariile prioritare definite.
În același timp, luând în considerare angajamentele asumate de Guvernul României ca parte a
Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), inițiativă dedicată
publicării informațiilor publice din Sectorul Public într-un format deschis pentru accelerarea
dezvoltării economice, a eficienței guvernamentale și a implicării cetățenilor, trebuie să existe un
factor responsabil pentru implementarea și monitorizarea strategiei de date guvernamentale
deschise, precum și de publicarea acestor într-un portal dedicat pentru a fi ușor accesate.
Comitetul ITC al AmCham România propune Biroul CIO la nivelul Guvernului. În noua Economie
Digitală, Biroul CIO este instituția răspunzătoare pentru ca Guvernul să acționeze deschis în
relația cu Cetățenii și Mediul de Afaceri și să transforme actul de administrare într-unul mai
eficient, mai transparent și mai receptiv.

Domenii cheie aflate sub incidența Biroului CIO Guvernamental:
• Cadrul Național de Interoperabilitate și Agenda Digitală incluzând:


Standarde comune pentru consolidarea și accesul la bazele de date guvernamentale
(cum sunt Registrul de Stare Civilă, Taxe și Impozite, Cadastru, Asigurări de Sanătate,
Educație etc);
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Servicii cheie pentru realizarea unei arhitecturi de e-Guvernare ce este compatibilă cu
Directivele Uniunii Europene (i.e. managementul identității, înregistrarea, raportarea,
managementul informației, plăți, servicii de telemedicină etc);



Plan de implementare a unei arhitecturi unitare în ceea ce privește: procesele,
transmiterea informației, aplicații, hardware și infrastructură de comunicații pentru
toate interacțiunile între instituțiile publice, cu scopul obținerii unei administrații
publice orientate pe servicii, într-un mediu dinamic.

• Neutralitatea achizițiilor publice;
• Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership sau OGP):


Crearea și implementarea unei strategii de date guvernamentale deschise;



Implementarea unui plan de acțiune (care să includă definirea unor standarde comune
pentru date deschise și pentru portalul dedicat acestor date, definirea cadrului
legislativ pentru date deschise și a serviciilor de e-guvernare)



Realizarea unui raport de auto-evaluare a stadiului implementării planului de acțiune
OGP;



Organizarea de competiții pentru dezvoltatori software care să folosească date
deschise.

• Implementarea unei platforme de cloud computing guvernamentale, scalabilă și deschisă, bazată
pe standarde din industrie și principii de interoperabilitate, ca platformă de date și servicii
partajate între instituții pentru optimizarea utilizării resurselor IT.
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