Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente
din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
– SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA - observații primite în perioada de consultare publică –
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1.3 Obiective
POC
2014-2020
AP2,
Acțiunea
2.3.1
Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii
sistemelor informatice dedicate serviciilor de eguvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa
cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud
computing guvernamental şi a comunicării media
sociale, a Open Data şi Big Data sprijină
domeniul I de acțiune SNADR 2014-2020, care
are două obiective principale:
- reforma modului în care Guvernul
interacționează cu cetățenii/mediul de afaceri;
- reforma modului în care Guvernul funcționează
ca instituție;

Sugestii / Text propus

1.3 Obiective
POC 2014-2020 AP2, Acțiunea 2.3.1 Consolidarea şi
asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor,
dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a
comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
sprijină domeniul I de acțiune SNADR 2014-2020, care
are două obiective principale:
- reforma modului în care Guvernul interacționează cu
cetățenii/mediul de afaceri;
- reforma modului în care Guvernul funcționează ca
instituție;
- regândirea sistemului de astare a deciziilor prin
introducerea
specificităților
regionale
privind
evenimentele de viață.
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Decizie AM POC/OIPSI
Nu este clar la ce se referă ”specificitățile
regionale privind evenimentele de viață”.
Indiferent de activitatea asociată evenimentului de
viață (emitere acte de identitate, stare civilă, dosar
electronic sănătate, activitate agenți economici,
etc) reglementările sunt aceleași la nivel național.
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Intervențiile POC finanțate în cadrul acestui
apel includ:
Secțiunea Open data
• Colectarea si integrarea într-o singură platformă
la nivel naţional a datelor deschise furnizate in
timp real de instituţiile publice;
• Dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem
electronic şi/sau fizic - de colectare a datelor
relevante din diverse surse (precum senzori,
institutii, persoane, rapoarte, sinteze, arhive, etc)

Proiectele care vor fi finanțate în cadrul acestui
apel trebuie să urmărească:
• Îmbunătățirea calității furnizării către cetățeni a
serviciilor publice aferente evenimentelor de viață
prin dezvoltarea de sisteme informatice integrate
pentru gestionarea evenimentelor de viață;

Sugestii / Text propus

Intervențiile POC finanțate în cadrul acestui apel
includ:
Secțiunea Open data
• Colectarea si integrarea într-o singură platformă la nivel
naţional a datelor deschise furnizate in timp real de
instituţiile publice, precum și contruirea unor soluții de
proiectare spațială a lor;
• Dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem electronic
şi/sau fizic - de colectare a datelor relevante din diverse
surse (precum senzori, institutii, persoane, rapoarte,
sinteze, arhive, etc), conectat la o platformă de proiectare
spațială automată, în timp real.

Proiectele care vor fi finanțate în cadrul acestui apel
trebuie să urmărească:
• Îmbunătățirea calității furnizării către cetățeni a
serviciilor publice aferente evenimentelor de viață prin
dezvoltarea de sisteme informatice integrate pentru
gestionarea evenimentelor de viață, ce includ module de
proiectare spațială;
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Decizie AM POC/OIPSI
Nu se acceptă propunerea. Intervențiile finanțate
sunt din Programul Operațional Competitivitate,
prin urmare nu se pot modifica.

Nu se acceptă propunerea. Intervențiile finanțate
sunt din Programul Operațional Competitivitate,
prin urmare nu se pot modifica.
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Decizie AM POC/OIPSI
Tipurile de solicitanți eligibili sunt stabilite în
Axa 2 a POC.

3.

Ovidiu Voicu
- Centrul pentru Inovare Publică

7488 /
02.08.2018

2.

Secretariatul
General al
Guvernului

1.5 Solicitanți eligibili
1. Autorităţi/instituţii publice centrale sau
structuri publice ale acestora cu personalitate
juridică proprie care:

gestionează / coordonează servicii
publice ce vizează evenimente de viaţă
predefinite sau contribuie la dezvoltarea
evenimentelor de viaţă,

gestionează / coordonează /asigură
servicii sau acţiuni cu privire la
susţinerea activităţilor legate de
evenimentele de viaţă.
2. Parteneriate între cei menţionati mai sus

7656 /
08.08.
2018

1.5 Solicitanți eligibili
1. Autorităţi/instituţii publice centrale sau structuri
publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care:

gestionează / coordonează servicii publice ce
vizează evenimente de viaţă predefinite sau
contribuie la dezvoltarea evenimentelor de
viaţă,

gestionează / coordonează /asigură servicii sau
acţiuni cu privire la susţinerea activităţilor
legate de evenimentele de viaţă.
2. Instituții de învățământ superior
3. Parteneriate între cei menţionati mai sus

În vederea alinierii oportunitatilor de finantare disponibile prin intermediul MCSI cu demersurile sustinute de
echipa de coordonare a portalului national de date deschise din cadrul Secretariatului General al Guvernului,
propunem organizarea unei întâlniri interinstituționale pe tema datelor deschise și a Ghidului mentionat
Ținand cont de implicarea semnificativa a societatii civile și a mediului academic in initiativa de deschidere a
datelor publice guvernamentale, recomandăm organizarea unei dezbateri publice privind Ghidul solicitantului
pentru Actiunea 2.3.1. - Sectiunea E-Guvernare și Open Data
Observațiile se referă la componenta Open Data.
1. Componenta Open Data este insuficient Propuneri de modificări ale ghidului:
identificată cu specificul ei în tot cuprinsul 1. Limitarea componentei Open Data la dezvoltarea
Ghidului. Așa cum este formulat acum, pare că nu portalului data.gov.ro, prevăzut explicit în legislația în
pot exista proiecte dedicate Open Data, ci doar în vigoare ca depozitar la datelor guvernamentale deschise.
conexiune cu cele de e-guvernare, centrate pe
2. Includerea între Solicitanții eligibili, pentru
evenimente de viață.
componenta Open Data, a instituțiilor publice centrale
2. Ghidul menționează că „prin proiectul ce va fi care au responsabilități în domeniul date deschise,
finanțat în cadrul acestui apel se va putea dezvolta indiferent dacă gestionează sau nu servicii publice privind
o nouă platformă sau se va putea upgrada o evenimente de viață.
platformă existentă”. Acest lucru nu este corelat
cu legislația în vigoare. Apariția unui nou portal 3. Includerea unei prevederi explicite, pentru toate
de date deschise, finanțat prin POC, va duplica componentele, ca orice sistem nou dezvoltat să aibă în
eforturile Guvernului, iar autoritățile publice vor specificațiile tehnice un modul de anonimizare și export
avea practic obligația de a contribui la două către portalul de date deschise (pentru a îndeplini
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Adresa SGG nu are propuneri / observații
concrete asupra ghidului solicitantului.

1. Nu se acceptă propunerea de modificare. Se va
respecta legislatia specifica cu privire la
dezvoltarea componentei Open Data
2. Instituțiile care nu au responsabilități directe in
zona de evenimente de viata pot aplica in
parteneriat cu cele care gestionează / coordonează
servicii publice ce vizează evenimente de viaţă
predefinite sau contribuie la dezvoltarea
evenimentelor de viaţă,
3.Aceasta obligatie este indeplinita implicit în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului european și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind
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portaluri cu același conținut. Există deja un număr
mare de instituții publice care actualizează
constant seturile de date pe portalul existent.
3. Solicitanții eligibili sunt definite astfel:
1. Autorităţi/instituţii publice centrale sau
structuri publice ale acestora cu
personalitate juridică proprie care:
o gestionează / coordonează servicii
publice ce vizează evenimente de viaţă
predefinite sau contribuie la dezvoltarea
evenimentelor de viaţă,
o gestionează / coordonează /asigură
servicii sau acţiuni cu privire la
susţinerea activităţilor legate de
evenimentele de viaţă.
2. Parteneriate între cei menţionati mai sus
Cu această definiție, SGG (care operează portalul
data.gov.ro) sau ICI (care operează portaluloglindă datedeschise.icipro.ro) nu sunt solicitanți
eligibili, pentru că nu gestionează evenimente de
viață predefinite, deși au atribuții clare în ceea ce
privește Open Data.

Sugestii / Text propus
obligațiile legale prevăzute de OUG 41/2016).

Decizie AM POC/OIPSI
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE.

4. Introducerea unui indicator de rezultat, pentru
componenta Open Data, care să se refere la numărul
seturilor de date încărcate pe portal, și a unui indicator
care să vizeze numărul de seturi de date actualizate 4. Se va introduce indicatorul numărul de seturi de
periodic.
date actualizate periodic
5. Redefinirea, strict pentru componenta Open Data, a 5. Nu se acceptă propunerea. Costurile cu
mentenanța nu sunt eligibile.
modului în care pot fi repartizate cheltuielile eligibile,
astfel încât să permită folosirea platformelor open source
(costuri inițiale scăzute, mentenanță ridicată), dacă
beneficiarul va demonstra un raport bun preț/calitate.

4. Între indicatorii de rezultat, referitor la Open
Data, este enumerat indicatorul referitor la
numărul de instituții publice care contribuie la
portal, dar nu este nici un indicator referitor la
numărul de seturi de date și calitatea acestora.
5. Majoritatea proiectelor guvernamentale de
Open Data din Uniunea Europeană sunt construite
pe platforme open source, adică au costuri inițiale
de achiziție scăzute, dar au costuri de mentenanță
mai mari. Apelul de proiecte ar trebui să surprindă
această specificitate.
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