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Despre Ins tutul Aspen România
Ins tutul Aspen România este o asociație non-guvernamentală, non-pro t, apoli că, ce are ca misiune
încurajarea leadershipului bazat pe valori precum şi promovarea unui dialog informat, transparent şi
nepăr nitor pe diverse teme de interes pentru societatea românească. Prin Metoda Aspen, programele
noastre oferă decidenţilor publici și reprezentanților sectorului privat, nonguvernamental și ai mediului
academic o pla ormă excepțională de re ecție, cu scopul de a ajunge la un consens cu privire la
recomandări concrete de poli ci publice în domenii cheie pentru România.

Despre Programul Aspen Technology & Society
Programul de poli ci publice Aspen Technology & Society reprezintă o pla ormă apoli că, neutră, nonpar zană. În cadrul programului a fost creată o comunitate alcătuită dintr-o gamă variată de stakeholderi
relevanţi din sectorul public, privat și non-guvernamental, precum şi din mediul academic, cu scopul de a
iden ca oportunități neexploatate bazate pe digitalizarea sectorului public şi a economiei, noile tehnologii
şi automa zare, dar şi de a promova reziliența societăţii în contextul noilor amenințări legate de tehnologie.

Partenerii programului Aspen Technology & Society: Vodafone, Microso , UiPath, Modex
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Contextul documentului
România a intrat din punctul de vedere al indicatorilor macro-economici în rândul țărilor dezvoltate, după
ce a recuperat decalajele economice faţă de acestea cu un ritm bun: de la un PIB per capita la 30% din
media ţărilor OCDE la începutul anilor 2000, la 63% la nalul lui 2019.
Printre elementele esențiale necesare saltului la o societate dezvoltată (knowledge-based economy) se a ă,
conform experților OCDE și Băncii Mondiale, „construirea unui sector IT compe v și inova v care să
încurajeze dezvoltarea unor servicii și unelte informa ce disponibile întregii societăți.”1
România a reușit să construiască un sector IT&C performant ce are în prezent o contribuție de peste 6% în
PIB, conform studiului Asociației Producătorilor de So ware din România – ANIS2.
Cu toate acestea, România se a ă pe ul mul loc în clasamentul digitalizării țărilor Uniunii Europene – Digital
Economy and Society Index (DESI)3 cu un decalaj important față de media țărilor europene. Acest decalaj
este evidențiat și de studiul realizat de Capgemini pentru Comisia Europeană – eGovernment Benchmark
20214 unde România ocupă locul 34 din 36 de țări măsurate.

Oportunități și provocări
Pe de altă parte, urmare a crizei COVID-19, Uniunea Europeană a pus la dispoziția țărilor membre sume
importante des nate reformelor prin Mecanismul de Rederesare și Reziliență5.
Planul Național de Redresare și Reziliență propus de țara noastră și aprobat de Comisia Europeană conține
proiecte importante ce țintesc către asigurarea unui cadru propice pentru transformarea digitală a
serviciilor administrației publice prin proiecte precum cloud-ul guvernamental, reformele legisla ve,
precum actul norma v referitor la interoperabilitatea bazelor de date, digitalizarea a 60 de ins tu ii de
s n tate public (Componenta 7), dar și digitalizarea ANAF și a sistemului național de pensii (Componenta
8).
Toate acestea trebuie să e aliniate cu angajamentele Guvernului României și Strategia europeană în
domeniul digitalizării - 2030 Digital Compass6 - ce prevăd digitalizarea serviciilor publice în proporție de
100% până în anul 2030.
1

http://web.worldbank.org/archive/website01503/WEB/IMAGES/BUILDING.PDF

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2022-02-9-25356644-0-anis-studiu-privind-impactulindustriei.pdf
2

3

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

4

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/10/eGovernment-Benchmark-2021-Insight-Report.pdf

5

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro

6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
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Acest lucru este cu atât mai provocator cu cât România se a ă în acest moment, conform analizei publicate
de Autoritatea pentru Digitalizarea României7, la un grad de digitalizare a serviciilor publice de numai 21%.

Un alt aspect important a fost relevat de sondajul realizat de UiPath8 în ce privește u lizarea serviciilor
publice din România: 8 din 10 români s-au deplasat la ghișeuins tuțiilor publice și doar o cincime din ei au
optat pentru plata electronică a taxelor.

7

https://www.adr.gov.ro/gradul-de-digitalizare-a-statului-roman-se-a a-la-21-inca-din-anul-2020/

8

https://start.uipath.com/rs/995-XLT-886/images/UiPath_Survey_RO.pdf
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Este așadar imperios necesar ca efortul de implementare să e unul coordonat și, pentru a avea un efect
transformator, ex ns în toată administrația publică. Apoi, transformarea digitală necesară serviciilor publice
trebuie făcută nu numai pe componentele ce țin de interacțiunea cu cetățenii sau mediul de afaceri cât, la
fel de important, pe procesele interne ce susțin respec vele servicii electronice. În egală măsură, succesul
transformării digitale în cadrul administrației publice ține de realizarea unui program de dezvoltare a
competențelor digitale a angajaților din sectorul public.

Suntem însă în fața unei oportunități uriașe datorate tocmai necesității de transformare digitală a
serviciilor publice. Regândirea acestora pentru un mediu digital, pentru o nouă infrastructură de p
cloud, într-un mediu interoperabil, asigură condițiile propice pentru a face un salt important înainte, de a
sări peste multe etape, pentru a nge într-un mp atât de scurt ținta de 100% servicii publice digitale
până în anul 2030.

Cum accelerăm
E cien zarea proceselor din spatele serviciilor publice este un pas obligatoriu și deja avut în vedere de către
cei implicați. Odată cu acest pas, se dechide calea pentru două eforturi ce pot accelera în mod substanțial
procesul de transformare.

1.

Digital First

Primul se referă la regândirea interacțiunii cu cetățenii sau mediul de afaceri - aici o poli că de pul „Digital
First”9 (pe care Aspen Ins tute România o propune alături de partenerii Programului Tech and Society)
poate duce la o simpli care a proceselor și a interacțiunii aferente serviciilor electronice. Accentul pus pe
u lizator, pe siguranța datelor, pe securitatea sistemelor va duce la o încredere crescută a cetățenilor în
respec vele servicii ale adminiistrației publice. E ciența acestora, rapiditatea cu care sunt accesate și livrate
vor duce la o creștere a numărului de u lizatori și, implicit a scorului României în clasamentele menționate.

2.

Automatizare

Analiza proceselor suport se poate face concomitent cu o evaluare privind posibilitatea automa zării
parțiale sau complete a acestora. Acest efort aplicat uniform, coerent și consecvent ajută la îmbunătățirea
proceselor respec ve și la accelerarea gradului de transformare digitală a serviciilor publice. Automa zarea
poate contribui la creșterea calității serviciilor publice și a gradului de accesibilitate al acestora, prin
simpli carea interacțiunii dintre cetățeni și administrația publică, asigurarea interoperabilității între diferite
sisteme și aplicații și îmbunătățirea mpilor de răspuns. De asemenea, cu ajutorul automa zării, angajații
din sectorul public bene ciaza de sprijin tehnologic pentru ges onarea volumelor mari de solicitări într-un
mp scurt și cu un grad de acuratețe ridicat.
9

https://aspeninstitute.ro/digital- rst-romania/
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Cu toate acestea, conform aceluiași sondaj, aproape două treimi și-ar dori să folosească servicii online și,
poate cel mai important, circa 90% dintre ei consideră că automa zarea ar putea o soluție pentru
îmbunătățirea serviciilor publice.

Rezultate
Poate cel mai important rezultat este accelerarea procesului de transformare digitală în sine - lucru de care
România are nevoie nu numai ca să recupereze decalajul față de nivelul european dar și pentru a face
trecerea cât mai rapid la o economie bazată pe cunoaștere.
Dincolo de acesta, exista o serie de bene cii ce pot an cipate:
un proces complet regândit și automa zat în proporție cât mai mare (ceea ce deschide calea
•
spre o abordare transforma vă pe termen lung - servicii publice automa zate);
o e ciență mult mai mare a u lizării resurselor (și tehnice, prin u lizarea soluției de p cloud,
•
dar și umane prin automa zarea proceselor interne);
resurse umane antrenate pentru un mediu digital (și, implicit, pregă rea superioară a
•
angajaților).

Documentul de față propune tuturor factorilor implicați un parteneriat deschis spre inovare, spre soluții
și intervenții gândite și aplicate colabora v pentru a accelera procesul de transformare digitală a
serviciilor administrației publice.
Suntem convinși că o as el de abordare va duce la rezultate concrete rapide, la exemple de bună prac că
pe care, prin încrederea dată de rezultate, se poate construi o administrație publică aliniată la cerințele
unei Românii dezvoltate.
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