Comunicat de presă
„Chief Information Innovation Office”, 19 aprilie 2016

În data de 19 aprilie 2016,

la sediul Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în

Informatică – ICI Bucureşti s-a desfăşurat conferinţa „Chief Information Innovation
Office” pentru eliminarea birocrației în România în avantajul cetăţenilor.
Conferința a fost organizată de Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale —
ADSI și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, în
colaborare cu Comisia pentru Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor din Camera
Deputaților, Asociația Directorilor de Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor, Comisia
pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților și Comisia
pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului din Senatul României.
Dezbaterea a avut ca obiectiv principal identificarea căilor de îmbunătăţire a funcţionării
administraţiei publice din România prin utilizarea celor mai adecvate realizări din
domeniul IT&C şi a experienţei în e-guvernare a ţărilor dezvoltate.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului României, domnul Vasile DÎNCU
- Vice-Prim-Ministru și Ministru pentru Dezvoltare Regională și Administrație Publică,
domnul Marius Raul BOSTAN - Ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea
Informațională, domnul Radu PUCHIU - Secretar de Stat, Cancelaria Primului Ministru,
domnul Laurenţiu STELEA - Secretar de Stat, Ministerul Fondurilor Europene, domnul
Dan NECHITA - Consilier al Primului Ministru al României, domnul Daniel IANE şi
domnul Iosif MOLDOVAN, domnul Varujan PAMBUCCIAN – Deputaţi, Comisia pentru
Tehnologia Informaţiilor şi Comunicare, Camera Deputaţilor, domnul Gen. ing. Marcel
OPRIȘ - Directorul General al Serviciului de Telecomunicații Speciale, specialişti din
mediul academic şi de cercetare precum şi din mediul de afaceri. Manifestarea s-a
bucurat de prezenţa invitatului special, domnul Prof. dr. Reinhard POSCH - Chief
Information Officer — Federal Government of Austria.

Sesiunea plenară a avut ca temă modalităţile de orientare a administraţiei publice către
satisfacerea nevoilor cetăţenilor şi a mediului privat, prin proiecte adecvate care să
asigure interoperabilitatea, eficacitatea şi eficienţa în condiţii de securitate, inclusiv
pentru servicii transfrontaliere. Moderatorii sesiunii au fost domnul Deputat Iosif
MOLDOVAN – Comisia pentru Tehnologia Informaţiilor şi Comunicare, Camera
Deputaţilor şi doamna Prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU, Director General ICI Bucureşti.
Prof. Reinhard POSCH a prezentat experienţa Austriei în implementarea guvernării
electronice. Soluția propusă și susținută de specialiștii din domeniul IT&C și din instituțiile
de specialitate este înființarea unui birou de tip Chief Information Office, o nouă structură,
concepută în spiritul Agendei Digitale pentru Europa 2020, care va avea un rol de inovare
continuă a modului de funcţionare și coordonare a sistemelor informatice din
administraţie, precum şi asigurarea interoperabilității și securității acestora.
În continuare participanţii au prezentat utilitatea noii structuri din diverse puncte de
vedere și au pus în evidență efectele asupra securității sistemelor cibernetice, a
informațiilor conținute, a interfeței cu cetățeanul și a capabilităţii de a răspunde nevoilor
acestuia.
Cea de-a doua sesiune a dezbaterii a avut ca moderator pe doamna Prof. univ. dr. ing.
Doina BANCIU şi a fost rezervată discuţiilor despre implementarea unui sistem unic,
centralizat de identificare şi autentificare, valabil pentru toţi cetăţenii şi pentru organizaţii
(certificat digital, parola unică, amprente digitale etc.), standarde pentru arhivarea
electronică a documentelor, dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi control al
atacurilor cibernetice, protecţia infrastructurilor critice.
În finalul dezbaterii, participanții au convenit ca principalele puncte de vedere
exprimate să facă obiectul unui document semnat de reprezentanții organizaților
IT&C și ai instituțiilor publice implicate, care va fi transmis tuturor decidenţilor la
nivel guvernamental.

