Către:

Referitor:
Nr.ieșire:

Cancelaria Primului-Ministru
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Ministerul Fondurilor Europene
Comentarii asupra Strategiei pentru consolidarea administrației
publice 2014-2020
223E/CPFE/30.09.2014

Stimate Doamne / Stimați Domni,

În virtutea misiunii sale de a promova profesionalismul şi etica pe piaţa de consultanţă în
management din România, AMCOR, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, doreşte să fie
un partener al instituțiilor publice implicate în elaborarea cadrului legislativ actual și viitor, pentru o mai
bună coerență și transparență.
Pe această cale dorim să vă transmitem comentariile noastre la proiectul Hotărârii Guvernului României
privind aprobarea strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea
Comitetului Național pentru coordonarea implementării acesteia, dezbătute în cadrul reuniunii CIAP din
11 sept.a.c.
1. COMENTARII GENERALE
1.1 Proiectul HG este orientat pe probleme majore ale administrației publice a României, prevăzând
nivelul ierarhic maxim al coordonării: primul-ministru.
Importanța și amploarea obiectivelor implicate justifică deplin acest nivel.
1.2 Domeniul acoperit de anexa 1 este foarte larg, depășind în unele prevederi domeniul Autorității
Executive.
Apare, deci, posibilitatea analizării opțiunii naturii proiectului actului normativ: HG sau Lege.
2.
Art.1 alin.1: dispune aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației publice conform
anexei nr.1. Această anexă:
2.1 formulează deficiențele actuale:
(i) politizarea excesivă;
(ii) statul apare ca o sursă facilă de venituri pentru anumite persoane fizice și/sau juridice în loc
de promotor al dezvoltării economice, capabil să contribuie la bunăstarea cetățenilor săi, priviți ca
simpli contribuabili;
(iii) absența unei unei viziuni strategice coerente cu privire la viitorul României pe termen lung;
(iv) insuficienta încredere în administrație (în rândul funcționarilor, cetățenilor, între funcționari
și decidenții politici);
(v) un nivel redus de transparență cu privire la administrația publică;
(vi) un nivel de corupție perceput ca ridicat;
(vii) implicare insuficientă a partenerilor din mediul academic, de afaceri sau din societatea
civilă și chiar a structurilor asociative ale unităților administrativ-teritoriale în consultarea reală în
cadrul procesului decizional;
(viii) factorii menționați mai sus au generat o birocrație excesivă și costisitoare la nivelul
administrației, lipsă de transparență și eficiență în cheltuirea banilor publici și poate și mai grav,
deprofesionalizarea treptată a administrației publice.
a) Nu se menționează lipsa interoperabilității sistemelelor informatice ale instituțiilor
publice conform recomandărilor Comisiei Europene din 2010.
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b) Cu toate că nu aparține Autorității Executive, ar putea fi menționate: (i) debitul legislativ
foarte ridicat, datorat și numărului mare de amendamente care afectează mediul afacerilor
precum și (ii) unele corecții sunt necesare Constituției.
2.2 formulează o viziune, obiective și cerințe specifice:
(i) orientare spre beneficiarii de servicii publice;
(ii) administraţie publică deschisă si receptivă la soluții inovatoare;
(iii) simplificarea și consolidarea unor instituții și mecanisme
(iiia) proces decizional predictibil și fundamentat;
(iiib) resurse umane profesioniste;
(iiic) management financiar în interesul public;
(iiid) „de la serviciile pentru cetățeni la proiectele societății”;
Probabil că “proces decizional predictibil și fundamentat“ este echivalent cu ”proces
decizional proactiv”.
2.3 formulează cerințe pentru elaborarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice:
(i) necesitatea remedierii unor deficiențe structurale în funcționarea administrației publice;
(ii) respectarea conditionalităților ex-ante prevăzute în Regulamentul UE nr.1303/2013, precum
și în documentul intitulat Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și
a programelor în România pentru perioada 2014 - 2020;
(iii) recomandările specifice de țară formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013 și 2014 cu
priviree la administrația publică;
(iv) necesitatea asigurării/pregătirii administrației publice pentru a îndeplini obligațiile asumate
la nivel european în ceea ce privește o serie de obiective stabilite prin Strategia Europa 2020.
2.4 informează despre activitatea a două grupuri de lucru (GL);
(i) GL pentru Administrație Publică și
(ii) GL pentru Analiza Cauzelor Structurale în procesul de elaborare a proiectului actului
normativ.
2.5 formulează consultarea factorilor interesați: consultarea publică reprezintă o constantă pe parcursul
elaborării, implementării, monitorizării și evaluării Strategiei.
2.6 formulează constituirea unui mecanism eficient de coordonare a implementării Strategiei: Comitetul
Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 20142020 (CNCISCAP - descris in Art.2).
2.7 informează despre strategii anterioare: Guvernul a adoptat două strategii succesive privind reforma
administraţiei publice: Strategia privind accelerarea reformei administraţiei publice 2001 - 2003 şi
Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică 2004
– 2006.
Sunt menționate și alte măsuri ulterioare.
2.8 formulează condiții pentru realizare:
(i) angajament politic transpartinic;
(ii) coordonarea implementării gestionată de Cancelaria Primului Ministru și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și care să fie însoțit de proceduri transparente de
monitorizare și evaluare;
(iii) mecanism de colaborare și consultare cu societatea civilă și de responsabilizare a acesteia
pentru sprijinirea procesului de implementare, monitorizare și evaluare a acestor inițiative de reformă;
(iv) „conturarea unor proiecte strategice prioritare”.
2.9 Anexa 1 descrie, în plus, rezultatele mai multor proiecte și documente existente.
Întrucât această informație are caracter de suport, ar putea fi constituită ca o Anexă 1.1
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Prevederile Art.1 alin.2 (Planul de acțiuni) și Art.1 alin.3 (Graficul activităților) sunt
comentate după prevederile Art.2…6 din considerente redacționale ale prezentului
document.
3. Art 2: dispune constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru
Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, organism fără personalitate juridică.
3.1 Structura de organizare este descrisă în Art.2 aliniatele (1), (2), (3) și (6) și Art.3 (Secretariatul
Tehnic) și Art.4 (6 grupe de lucru tematice).
Coordonator: Primul-Ministru (în lipsă, ministrul desemnat)

Reprezentanți (ministru sau secretar de stat) ai:
(i) Cancelariei Primului-Ministru;
(ii) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
(iii) Ministerului Fondurilor Europene;
(iv) Ministerului Finanțelor Publice.

Regulamentul de Organizare și Funcționare (Art.6)

Secretariat tehnic
Cod

Tematica fiecarei Grupe de Lucru
Tematice (GLT)
politici publice și reglementare
debirocratizare și simplificare
resurse umane
managementul calității
administrație publică locală
servicii publice

a
b
c
d
e
f

GLT c,d,e,f

GLT a, b

Rapoarte trimestriale (Art. 5)

3.2 Art.4: dispune structura de organizare a procesului tehnic de:
(i) coordonarea implementării
(ii) monitorizare și
(iii) evaluare a Strategiei de către 6 grupe de lucru tematice (GLT)
Datorită complexității și necesității asigurării coerenței soluțiilor pare necesară organizarea
și a unei GLT pentru Sistemul integrat de informatizare și comunicații electronice al
Strategiei, care va deveni evident necesar.
4. Art.1 alin.2: dispune Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea
administrației publice 2014 – 2020 prevăzut în Anexa 2.
4.1 Planul de acțiuni cuprinde:
(i) Obiective generale (OG) care sunt defalcate pe obiective specifice (OS).
(ii) Ele sunt descrise într-un tabel conținând coloanele:
• Denumire
• Rezultate așteptate pentru fiecare OS
• Instituție publică responsabilă (pot fi mai multe, fără a preciza una responsabilă, celelalte
colaboratoare)
• Termen de finalizare (luna, an)
• Buget alocat (mii lei)
4.2 OG sunt:
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OG1: Adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de
finanțare (cu 4 OS)
OG2: Implementarea unui management performant în administrația publică (cu 7 OS)
OG3: Debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație (cu 3 OS)
OG4: Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice
(cu 3 OS).
Obiectivele OG3 și OG4 par a fi componente ale OG2; poate că este preferabil ca OG2 să
conțină «concepția, proiectarea și implementarea managementului performant în
administrația publică» pentru asigurarea sinergiei.
Definirea performanței implică și adăugarea de indicatori principali de performanța, precum
și raportarea realizării sarcinilor relevante ce rezultă din programele Comisiei Economice (de
exemplu e-Europe și Guvernare Electronică etc.)
5. Art.1 alin.3: dispune graficul activităților din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice
2012 -2016 prevăzut în Anexa 3:
(i) clasificate (prin 4 culori - în prezentul document sunt codificate: M (galben)-măsuri legislative și
cadru instituțional; A(gri)-analize și studii; P(roșu)-planificări monitorizări, raportări, evaluări;
I(albastru)-măsuri de implementare;
(ii) organizat ca în anexa 2 (17 OS) într-un tabel care specifică OS cu precizarea categoriilor de
activități și a duratelor pe trimestre.
Nu se precizează condiționările realizării unor activități de realizare anterioară a unor alte
activități. Se propune elaborarea planificării utilizand un software pentru elaborarea
planurilor (de exemplu MS Project Manager). Aceeași propunere poate fi valabilă și în cazul
Art.1 alin.2 de mai sus (pentru intercondiționarea obiectivelor specifice).
6. COMENTARII FINALE
6.1 Datorită complexității, este importantă sinergia tuturor GLT. Una din posibilități este
descrierea unui flux de lucru general. Un prim exemplu simplificat este sugerat în diagrama
de mai jos.
Starea
inițială

Studiu tehnic
și economic,
definind
concepția
generală

Cerințe
Resurse

Proiect,
inclusiv
plan

Implementare,
evaluare,
dezvoltare

Starea
țintă

Comparații
cu UE
Cu UE
Probleme și
deficiențe

Cauze și
Soluții posibile
Metainformație necesară:

Fapte și
propuneri

Cu precizarea: misiunii, deciziilor delegate și
răspunderilor (pentru identificarea deciziilor și
răspunderilor multiple sau lipsă)

(i) registrul actelor normative relevante UE și RO
(ii) registrul instituțiilor publice ale Autorității Executive
(iii) nomenclatorul activităților specifice instituțiilor
publice
(vi) nomenclatorul funcțiilor și remunerațiilor lor pe
categorii de instituții publice

6.2 AMCOR a formulat comentariile de pe poziția pur obiectivă a științei managementului,
inclusiv a recunoașterii diferenței dintre managementul organizațiilor și managementul
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societal informatizat (MSI) precum și a utilizării metodologiei ingineriei sistemelor pentru
proiecte complexe elaborate în SUA (INCOSE).
6.3
Comentariile de mai sus sunt însoțite de un studiu din cadrul AMCOR, care ar putea
sugera alte aspecte, inclusiv câteva soluții tehnice (vedeți Anexa).
Cu deosebită consideraţie,
Sorin CAIAN, CMC
Președinte AMCOR

Elaborat: dr.ing. Nicolae COSTAKE, CMC
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ANEXĂ
DEMERSUL NECESAR: MANAGEMENTUL SOCIETAL INFORMATIZAT
(MSI*)
Nicolae COSTAKE, CMC, AMCOR, IEEE, SRS
1. INTRODUCERE
1.1 Prezenta lucrare sintetizează o expunere la Seminarul Onicescu în aprilie 2014 și completează
lucrări anterioare. Termenul „Guvernare electronică” este utilizat în sensul informatizării instituțiilor
publice (IP) pentru:
(i) minimizarea birocrației administrative care apasă populația și mediul de afaceri și
(ii) oferirea accesului on-line.
„MSI”1) adaugă:
(iii) utilizarea în comun și coerentă a resurselor informaționale și TIC, IP devenind astfel interoperabile;
(iv) asigurarea accesului sectorului privat la informația publică;
(v) creșterea performanței guvernanței prin: creșterea calității deciziilor (mai mult proactive decât
reactive);
(vi) minimizarea costului informatizării și a pierderilor datorate deficiențelor MS și economiei ascunse
(EA); MSI poate susține și obiectivele sistemului economico-social (SES):
1. creșterii economice;
2. civilizației (inclusiv protecția socială) ;
3. locurilor de muncă;
4. minimizarea până la eliminarea EA;
5. protecția generațiilor viitoare;
6. alinierea la tendințele științei și tehnologiei.
1.2 MS bazată pe TIC și ingineria sistemelor poate crea tehnologia de guvernare avansată (probabil
ultimul domeniu în care tehnologia tradițională este încă o susținere a politicienilor în lupta pentru
putere).
1.3 Schema logică este următoarea:
(i) scurtă prezentare a contextului global și național;
(ii) propunerea unui model al structurii (SES-exemplul unei țări);
(iii) un prim exemplu de invariant uman;
(iv) arhitectura informatică necesară;
(v) o primă estimare a calculului cost-beneficiu;
(vi) câteva sugestii finale.
Spațiul limitat a impus o expunere schematică și o bibliografie mult scurtată.
2. CONTEXTUL GENERAL
2.1 Contextul global (referitor la planeta Terra) cuprinde:
a) cicluri și evenimente (C&E) cosmice și telurice automate (de ex. ciclurile energiei solare radiate,
ciclurile anotimpurilor, impacturile unor obiecte cosmice, cutremure etc);
b) C&E influențate și de activitatea omenirii (de ex. unele modificări climatice);
c) C&E generate de activitățile omenirii (de ex. subțierea stratului de ozon, dispariția unor specii;
consumul unor resurse biologice depășind capacitatea de regenerare, reducerea depozitelor unor
materii prime importante => (reorientarea către „producția circulară, tehnologia aditivă, a
metamaterialelor și robotizării inteligente) și acutizarea problemelor ecologice (epuizarea treptată a
apei potabile și aerului curat etc.);
d) deficiențe de management societal (de ex. crize economice și financiare, pierderile generate de
economia ascunsă;
e) polarizarea veniturilor populației generând tensiuni economice și sociale, la stările endemice de lupte
etnice sau religioase.
2.2 Contextul național se poate caracteriza în plus prin:
a) lipsa strategiei dezvoltării sistemului economico-social (SES) pe termen mediu și lung => lipsa
sinergiei economico-sociale;
b) instabilitatea legislației, perturbând mediul de afaceri și îngreunând justiția;
1

*) termenul „e-Societal Management” a fost acceptat în vol.1 al „ Encyclopedia of Information Science and Technology” ed.2
vol.1 (1300…1309), IGI Hershey, (USA) 2009
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c) uneori nu sunt precizate rolurile, misiunile, răspunderile, indicatorii de performanță cheie ale unor
IP, politizarea numirilor în instituțiile publice;
d) semnalarea în presă a tendinței dezvoltării corupției sistemice;
e) organizarea „insulară” a sectorului public, încurajând birocrația și descentralizarea deciziei fără
asigurarea centralizării coerente a informației de interes general și asigurarea accesului la informația
publică;
f) tehnologia învechită utilizată în alegeri sau referendumuri etc.
2.3 Concluzii: atât contextul global cât și cel național necesită elaborarea și implementarea MSI,
având în vedere pericolele și riscurile globale [1] studii internaționale [2] demersuri internaționale și
naționale [3]…[6] poziții academice propunând noi demersuri și decizii orientate MS [7]…[9]. Exemple
de mismanagement societal [10]…[12].
3. UN MODEL CALITATIV AL STRUCTURII SES LA NIVELUL UNEI ȚĂRI
3.1 Un model de SES (care poate cuprinde aspectele macro și microeconomice) de categoria unei țări
de pe Terra (conectată la alte țări) este propus în anexa A. Terra este supusă unor cicluri și perturbații
cosmice și generează cicluri și perturbații automate: subterane, submarine, atmosferice. SES are cinci
subsisteme:
a) al resurselor naturale (SRN):
(i) nebiologice (de suprafață, submarime și subterane);
(ii) biologice de la ființe monocelulare la animalele mamifere, supuse ciclurilor biologice și
lanțurilor trofice automate.
b) al populatiei (SSP) cuprinzând cetățenii și rezidenții, familiile, gospodăriile și locuințele;
inteligența lor crează artă, cultură, progresul tehnic și tehnologic (PTT). Nu are limitare automată a
creșterii, consumul lor fiind un important motor al creșterii economice. Comunitățile lor teritoriale sunt
componente ale SSO;
c) operațional (SSO):
(i) organizațiile nefinanciare (întreprinderi, ONG, piețe, magazine etc.);
(ii) organizațiile financiare (bănci, de asigurare, burse etc.); SSO asigură adăugarea valorilor
economico-financiare și sociale fiind și consumator major, deci motor economic, inclusiv prin export
(dacă excede importul);
d) al managementului societal (SMS) cuprinzând următoarele autorități:
(i) executivă, asigurând managementul societal curent: 1. persoană simbolică (președinte
sau monarh); 2. guvernul și IP centrale sectoriale și teritoriale; 3. banca centrală asigurând
depozitarea rezervei financiare a SES, producția monedei naționale, menținerea inflației în limitele
admisibile și reglementarea sectorului bancar etc.;
(ii) homeostatică: 1.legislativă, asigurând prin parlament reglementările necesare organizării
și funcționării SES și 2. judecătorească, sancționând devierile de la lege și rezolvarea conflictelor;
(iii) de reacție informațională: 1. statistica oficială; 2. sistemul informatic al reacției
electorale; 3. Curtea de Conturi; 4. alte instituții publice autorizate pentru control de specialitate; 5.
servicii de informație interne și externe;
(iv) spirituală (comunitatea confesiunilor autorizate, conectate cu SSP și reprezentând
Divinitatea)
e) al economiei ascunse (SEA) aflat în afara legii, generând pierderi financiare și nefinanciare
pentru SES.
3.2 Cele 5 subsisteme a)…e) de mai sus sunt interconectate și totodată conectate cu SES și organizații
internaționale din cadrul Terra. Subsistemele: b)exclusiv populatia…e) sunt artefacte; funcționarea și
evoluția lor depind de cunoștințele, activitățile, comportamentele și alți invarianți ai oamenilor, precum
și de ciclurile automate biologice și cosmice.
Conexiunile pot fi, în principiu, uni sau bi-direcționale:
f) fizice fluxuri de:
(i) 1. energie radiată sau impregnată în substanțe transportate sau 2. înglobată în fluide,
respectiv apă mișcătoare sau vânt sau
(ii) 3. materiale, inclusiv bunuri = produse sau servicii sau
(iii) 4. informație inclusiv date și cunoștințe sau
(iv) 5. migrație a populației sau 6. om-lună-calificări (activități umane în organizații);
(v) 7. mijloace financiare (moneda fizică sau electronică) sau 8. titluri financiare sau 9.
tranzacții (schimburi, contracte, acorduri etc. piete);
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(vi) 10. servicii economico-sociale publice: securitate socială, protecția sănătății, educație,
instruire, apărarea ordinii publice a SES și a proprietății dobândite licit, asigurarea acesului la: cultură,
înregistrări, certificări, arhivare oficială;
(vii) asigurarea financiară necesară organizării și funcționării SES, accesul nelimilitat la
informația publică.
Observație: fluxurile pot alimenta respectiv pot fi extrase din depozite.
g) logice: (i) rudenie; (ii) proprietar-proprietate; (iii) proprietar-chiriaș; (iv) patron-angajat;
(v) creditor-datornic etc.; (vi) localizare geografică; (vii) comunitate teritorială etc.
Comentarii:
a) Subsistemele SES găzduiesc procese care pot fi clasificate de ex.:
(i) procese biologice automate [posibil modificate];
(ii) fizice și chimice: 1. explorare, 2.culegere; 3.transport; 4.prelucrare (transformare);
(iii) procese financiare;
(iv) procese comerciale;
(v) procese informaționale și de comunicații;
(vi) procese manageriale;
(vii) procese de tranzacții fizico--financiare;
(viii) procese de decizie; procese de luptă etc.
b) Managementul societal (MS) performant necesită:
(i) modelul detaliat al organizării și funcționării SES;
(ii) specificarea obiectivelor și invarianților (un exemplu în anexa B);
(iii) o teorie a SES bazată pe ingineria sistemelor (inclusiv un suport informațional și legislativ
solid);
(iv) algoritmii și aplicațiile necesare guvernanței.
Apare evident faptul că managementul organizațiilor nu este suficient (vezi anexa C).
4. SCURTĂ DESCRIERE A UNUI SISTEM INFORMATIC POSIBIL AL MSI (SIMSI)
În țările avansate, trecerea la guvernarea electronică a fost evolutivă și este de așteptat ca trecerea la
MSI să fie de asemenea evolutivă. Datorită rămânerii în urmă și a importantelor pierderi asociate
guvernanței tradiționale, pentru România este necesar un demers de evoluție rapidă controlată.
Arhitectura de nivel foarte înalt este propusă în anexele D (nucleul coerenței informaționale) și E
(platforma informatică). Performanța maximă este condiționată de o structură de organizare eficace
subordonată guvernului, inclusiv un corp de inspectori TIC în subordinea primului-ministru.
5. O PRIMĂ ESTIMARE COST - BENEFICIU
O primă estimare cost-beneficiu este prezentată în anexa F. Demersul este bazat pe:
(i) o analiză a PIB/loc al țărilor membre ale UE, foste „socialiste” precum și comparație cu
Polonia (care în 1990 avea, practic, același PIB/loc, exprimat în USD, ca și România;
(ii) estimarea costurilor prin aproximare în plus;
(iii) estimarea veniturilor prin aproximare în minus.
Rezultatul sintetic este, pe un prim interval de timp de 10 ani, astfel: 1 EUR cheltuit (pentru investiții,
exploatare etc.) generează un profit de cca.2,5 EUR.
6. CÂTEVA CONCLUZII
a) problemele și riscurile la nivel global și național cer MSI, progresul TIC putând susține realizarea;
b) pierderile mari ale guvernării tradiționale pot defini MSI ca una din marile afaceri politice și tehnice.
7. O FOARTE SCURTĂ BIBLIOGRAFIE
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ANEXA - A: MODELUL DE NIVEL FOARTE ÎNALT AL SISTEMULUI ECONOMICO-SOCIAL (SES) IP: instituție publică
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ANEXA B:. UN EXEMPLU DE INVARIANȚI ÎN MANAGEMENT SOCIETAL (IPOTEZA POST- MASLOW)
Exemplul: Comportarea umană economică generală

Observație: Capacitatea valorică de consum a populației este una din sursele principale ale creșterii economice, inclusiv a determinării
raportului valoare export/valoare import
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ANEXA C - O SCURTĂ COMPARAȚIE DINTRE MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR ȘI CEL SOCIETAL
Criteriu
Obiectivul
esențial

Managementul organizațiilor
Întreprinderi, ONG etc.
Instituții publice
Performanța conomico-financiară Realizarea unor servicii de
(prioritatea profitului)
interes
pentru
SES
și/sau
populație și sau organizații

Clienții

Colectivități țintă (din populație
sau organizații), interesate de
produsele și/sau serviciile oferite

Finanțare

Vânzarea
de
produse
și/sau
servicii, subscripții și alte forme de
investiții de capital, eventuale
subvenții de stat, de ajutoare sau
credite externe
Limitată
la
populația
și/sau
organizațiile afectate (clienți sau
furnizori)

Efectele
deciziei
eronate

Managementul societal

Toate
persoanele
și
toate
organizațiile
afectate
de
prevederile legislative spcifice
instituției
Prevederile bugetului statului
eventual sau taxarea unor
servicii sau auto-finanțare cu
susținere managerială a statului

(i) Creștere economică; (ii) ocuparea forței de
muncă; (iii) dezvoltarea civilizației (include
accesul la educație și cultură, sănătatea
populației, a protecției sociale și democrației;
(iv) a protecției generațiilor viitoare.
Întreaga populație și toate organizațiile din
cadrul SES, precum și realizare valoare export >
valoare import și minimizarea economiei
ascunse până la eradicare
Definirea și colectarea de impozite, taxe, accize,
amenzi, etc., credite naționale și internaționale,
venituri ale întreprinderilor de stat sau altor
proprietăți de stat etc.

Afectarea directă sau indi-rectă
(efecte propagate) a populației
și/sau agenților economici din
domeniu

Poate genera pierderi foarte mari, la nivel de
sistem (de ex. în cazul războaielor pierdute). În
general, pierderile generate de decizii eronate
sunt recuperate de la contribuabili
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ANEXA D - MODEL DE NIVEL ÎNALT AL ARHITECTURII NUCLEULUI DE COERENȚĂ INFORMAȚIONALĂ (NCI)
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ANEXA E-MODELUL ARHITECTURII DE NIVEL FOARTE ÎNALT AL PLATFORMEI INFORMATICE A MSI

*) în afară de utilizarea NCI, pot administra conținutul unor componente ale NCI și dezvolta baze de date specifice
**) în sarcina firmelor furnizoare
***) „help desk”
Arhitectura descrisă mai sus (vezi și [18] are în vedere următoarele:
(i) compatibilitate cu demersul, soluțiile și documentațiile UE;
(ii) realizarea treptată a sistemului național de interoperabilitate (SNI), pe măsura realizării NCI susținând reingineria administrației
publice, fiecare obiectiv realizat fiind compatibil cu cele viitoare;
(iii) permite și realizarea în paralel a mai multor obiective de asigurare a coerenței informaționale precum și a unor sisteme prioritare;
(iv) permite minimizarea pierderilor datorate economiei ascunse și totodată minimizarea costului informatizării crescând ponderea
deciziilor proactive în dauna celor reactive;
(vi) asigură o soluție strategică caracterizată prin maximizarea raportului performanță/cost la nivel național, asigurând recuperarea
investițiilor, cheltuielilor de exploatare și serviciile tehnice;
(vii) resursele informatice existente în sectorul public se vor putea adapta și conecta la concepția propusă, principala investiție materială
fiind realizarea a două centre de date de mare capacitate (unul din ele fiind rezerva caldă) și o dezvoltare a ICCE menționată mai sus .
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Etapele propuse: (i) proiect director; (ii) aprobare legislativă și start pentru structura organizațională; (iii) în paralel: 1.proiectarea NCI;
2.reingineria sistemelor informatice prioritare (cu calcul automat al performanței) - de ex. al legislației, al justiției, al trezoreriei statului
(managementul bugetelor multi-anuale și urmărirea automată a fluxurilor financiare de intrare și redistribuirilor etc); (iii) teoria SES
avansată și modelul matematic al guvernării; (iv) proiectul SIMSI; (v) implementarea NCI și apoi a celorlalte aplicații.
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ANEXA F - IMPORTANȚA MSI PENTRU ROMÂNIA
O statistică a PIB/loc a țărilor membre a UE foste socialiste (exclusiv RDG fiind parte a RFG)
PopuPIB
PIB/loc
PIB RO dacă ar avea
Diferența
Diferența
Țara
lația
[mld.
[kEUR]
PIB/loc din țara
absolută
relativă
[Mloc]
EUR]
respectivă [mld EUR]
[mldEUR]
față de PIB
cca
cca
[%]
7,5
36,0
4,8
96,0
-25,9
-21,2
Bulgaria

Sursa: Eurostat, valori preluate din [EUeG, 2012] Annual Report of EC and
National Reports on e-Government
http://www.epractice.eu/en/factsheets
Majotitatea datelor: pentru 2011

Cehia
10,5
149,3
14,2
284,4
162,5
133,3
Estonia
1,3
15,0
11,5
230,8
108,9
89,3
Letonia
2,2
18,0
8,2
163,6
41,7
34,2
Lituania
3,3
27,5
8,3
166,7
44,8
36,7
Nota: PIB este indicat în prețuri curente
Polonia
38,2
354,3
9,3
185,5
63,6
52,2
(raportul dintre prețuri PPP și cele curente
România
20,0*)
121,9
6,1
121,9
0
0
este ridicat la valori mici ale PIB/loc și
este ~1 la valori ridicate ale PIB/loc. Acest
Slovacia
5,4
65,9
12,2
244,1
122,2
100,2
factor poate fi discutabil cel puțin în cazul
Slovenia
2,1
35,4
16,9
337,1
215,2
176,5
țărilor membre ale UE
Ungaria
10
97,0
9,7
194,0
72,1
59,1
*) corectat în baza valorilor preliminare ale recensământului din 2011
a) În 1990 Polonia și România aveau câte un PIB/loc (estimat în USD) practic identice. În 2011 Polonia avea un PIB/loc (estimat în EUR) cu ~
50% mai mare, reprezentând pt. România o diferență de cca - 60 Mld EUR/an. (Polonia a evitat recesiunea economică și a absorbit aproape
complet fondurile structurale prevăzute de UE, ceea ce sugerează diferențe în managementul societal). Se poate admite că diferența se explică
prin performanța managementului societal. Eliminând valorile extreme (Bulgaria și Slovenia) PIB/loc al României (6,1 k EUR) este cel mai redus,
față de PIB/loc al Letoniei (8,2 kEUR) respectiv al Cehiei (14,2 kEUR). Pare plauzibil ca trecerea la MSI să reprezinte o creștere de cel puțin 25
mld.EUR/an (valoare acoperitoare în minus, sub nivelul Letoniei).
b) Un calcul acoperitor cost/beneficiu este următorul:
(1) ipoteze acoperitoare: (i) orizontul de timp pentru calcul: 10 ani; (ii) se consideră că efectul economic este o creștere a PIB de 10% (~12
mld EUR/an), cca o cincime a diferenței față de Polonia (acoperitoare în minus); (iii) creșterea se atinge începând cu anul 8, primii 7 ani fiind
fără efect (acoperitoare în minus); (iv) valoarea medie anuală a costului (investiție, exploatare, suport tehnic este 1 mld EUR/an - acoperitoare
în plus);
(2) rezultate: venitul este 36 mld EUR (3 x 12); costul este 10 mld EUR (10x1); beneficiul este 26 mld EUR
c) Concluzii:
(1) 1 EUR cheltuit generează un beneficiu peste 2,5 EUR;
(2) Un “proiect director al MSI (va putea valorifica documentația pentru legea interoperabilității elaborată în 2010...2012 în cadrul MSI, încă
nefolosită ca urmare a schimbării mai multor miniștrii). Proiectul director va fundamenta legea interoperbilității și ar iniția “Proiectul MSI” cu
finanțare UE și/sau Băncii Mondiale.
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ANEXA G - DINAMICA LEGISLATIVĂ
An

Legi

OUG

OG

HG

Total

1990

54

0

0

1372

1426

1991

109

0

0

881

990

1992
1993
1994

145
104
156

1
2
2

34
29
85

866
808
1003

1995
1996

152
156

2
14

48
48

1997

223

94

1998

274

77

1999

221

2000
2001
2002

1990

OUG / L
[%]
NA

OG /
[%]
NA

1991

NA

NA

NA

1046
943
1246

1992
1993
1994

0,7
1,9
1,3

23,4
27,9
54,5

34,0
14,50
42,50

1120
1574

1322
1792

1995
1996

1,3
9,0

31,6
30,8

24,00
342,9

78

951

1346

1997

42,2

35,0

141

997

1489

1998

28,1

51,5

225

128

1004

1578

1999

101,8

250

300

151

2000

198
215

89
76

1336
1339
1553

2037

808
690

2434
2534

2001
2002

2003
2004
2005
2006

621
522
414
524

127
142
209
136

100
95
56
65

1536
2377
1852
1893

2384
3136
2531
2618

2007
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49

1575

2008
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28

2009
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111

2010

292

131

2011
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2012
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1,2
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Total/
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L
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[%]
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/
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(OUG+OG) /
Legi [%]

(OUG+OG)
/ HG %]
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0,0

0,0

0
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29,8

0,0
4,0
3,8
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50
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32,9

8,7
4,5

62

39,7

3,9

736,8
1009,0
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172

77,1

18,1

426,5

183,1

218

79,6

21,9

363,9

57,9

56,9

353

159,7

35,2

454,3

120,0

60,4

50,3

11,0
11,0

44,9
35,3

451
287

180,4
35,5

33,8
21,4

534,4

24,5
31,2

2003
2004
2005
2006

20,5
27,2
50,5
26,0

16,1
18,2
13,5
12,4

78,7
66,9
26,8
47,8

291
227
237
265
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36,6
45,4
64,0
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14,8
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14,3
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38,4

10,6

247,3
455,4
447,3
361,3

2174

2007
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12,5

31,2
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52,4

13,1

400,8

1679

2245

2008
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9,0

12,3

256

82,6

15,2

541,6

27

1597

2126

2009

28,4

6,9

24,3

138

35,3

8,6

408,4

31

1620

2074

2010

44,9

10,6

23,7

162

55,5

10,0

128

30

1533

2022

2011

38,7

9,1

23,4

158

47,7

10,3

463,1

96

26

1309

1653

2012

29,0

11,7

27,1

1414
0,2

31775
5,3

43146
7,2

740,4
29,6

515,0
0,1

55,0
1269,7

9,3
290,3
11,6

589,6

2595
0,4

122
FALSE

Medie/
%an =>

OUG
OG

FALSE

+

808,3
597,2
776,9
642,9

165,7
225,1

554,8

13751,4

50,8

550,1

%

%

Nota 1

Nota 2

Nota 1: Separarea puterilor statului insuficientă
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ANEXA H - STRUCTURA DE ORGANIZARE A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN CONTEXTUL INTEROPERABILITĂȚII
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ANEXA I - SERVICII ELECTRONICE PUBLICE PRIORITARE (EXEMPLIFICARE)

Nr.
crt.

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
Nucleul de coerență informațională
1
2
3
4

5

Baza de cunoștințe de interes general
(I)
Nomenclatoarele de interes general (I)
Registrele de bază (A, E)
Baze de date de interes general (I)

Cataloage și proceduri generale pentru
interoperabilitate (E)

6

Protocoale și acorduri de cooperare
între
rețele
pentru
realizarea
schimbului de informație securizat și
pentru rezerva de avarie (I)
Migrarea serviciilor e-Europe în concepția
SNI
Pentru cetățeni
7

Servicii importante financiar
Declararea sau validarea
impozitelor (EE)

8

Căutare/Ofertă loc de muncă (EE)

9

Securitate socială
a) indemnizație șomaj (EE)

și

plata

Comentarii

Definițiile conceptelor și termenilor, Viziunea, Metodologia de lucru, Explicații asociate
entităților. Standardele tehnice utilizate. Proceduri standardizate de interes general
Activități, Produse și servicii, Profesii și meserii, Ocupații etc.
Populație, comunități teritoriale, organizații, resurse naturale
Harta numerică a teritoriului național (2D, 3D), parcele și construcții etc. (conectarea
instituțiilor autorizate permite baza de date GIS multistrat, fiecare strat administrat pe
suportul modelului matematic național al terenului)
Managementul identităților (persoane și organizații) și al autentificării, al managementului
accesului la date, în general susținerea și perfecționarea securității informației, conform
legilor internaționale și naționale
Posibilitatea reutilizării informației existente și a cărei actualizare continuă, precum și a
creșterii protecției informației

Înlocuirea declarațiilor prin rapoarte fiscale transmise contribuabililor pentru validare.
Implică colectarea impozitelor sau componentelor acestora, direct de la sursă, pe cât
posibil automat
Creșterea șanselor de găsire loc de muncă, mai ales dacă oficiile de muncă vor fi dotate și
pentru video-interviu on-line
Creșterea operativității, reducerea efortului cetățenilor
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Nr.
crt.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
b) indemnizație copii (EE)
c) plată servicii sănătate (EE)
d) burse (EE)
Acte și permise
a) pașaport (EE)
b) permis conducere auto (EE)
c) înregistrare autoturism (EE)
d) permis de construcție (EE)
e) declarație poliție (de ex.: furt)
(EE)
f) Acces biblioteci publice (EE)

19
20

Certificare stare civilă (EE)
Înscriere la educație curs superior
(EE)
21
Schimbare adresă (EE)
22
Informație despre servicii medicale
(EE)
Pentru organizații
23
Plată CAS (EE)
24
Declararea și plata impozitelor (EE)
25
Declarație TVA (EE)
26
27
28
29

Înregistrarea unei firme noi (EE)
Raportare statistică(EE)
Declarați vamale (EE)
Permise și raportări refertoare

Comentarii

Idem poz 8-11

Oferta poate cuprinde; (i) acces la catalog; (ii) solicitare rezervare pentru un număr de
zile; (iii) acces la cărți citite în bibliotecă; (iv) împrumut de cărți pe bază de abonment;
(v) citire electronică on-line (idem - propunere)
Inclusiv actualizarea în registrul populației

De exemplu: unități medicale, specialități, locuri disponibile

Creșterea operativității, reducerea efortului organizațiilor

la
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Nr.
crt.

30

31

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
mediu (EE)
Achiziții publice electronice (EE, A)

Implementarea serviciului de ghișeu
unic (P)

Comentarii

a) evitarea licitațiilor trucate și prețurilor mărite, a creșterii de preț post contractare și a
clauzelor secrete,
asigurarea transparenței și urmăririi realizării, a îndeplinirii
contractului, satisfacția beneficiarilor, comportarea în exploatare; b) compatibilitate
europeană inclusiv actualizarea în registrul respectiv; c) achiziții publice exclusiv
electronice (A)
Minimizarea birocrației

Alte servicii publice destinate populației
32

Urmărirea
on-line
a
răspunsului
instituțiilor publice la solicitări (P)
33
Evidenț și certificarea proprietăților
(legături la registre derivate și baze de
date geografice)
34
Istoria domiciliară și rezidențială
35
Istoria educațională
36
Istoria medicală (A)
37
Certificare sisteme e-Sănătate la nivel
UE (A)
38
Introducere telemedicină (A)
39
Istoria ocupațională
40
Istoria judiciară
41
Arbore genealogic (min grad 4)
Servicii publice
destinate comunităților
(unităților teritorial - administrative)

Un sistem on-line simplu poate avea efecte imediate de reducere a timpului de răspuns,
eliminând necesitate unor deplasări
Inclusiv proprietățile statului, inclusiv a proprietăților publice private, cu asigurarea
accesului public (asigurarea transparenței)
Similar poz. 7

Implică standarde și teste agreate de UE
De exemplu, telediagnostic (implică acces la istoria medicală)

Necesar identificării unor incompatibilități
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Nr.
crt.

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
Rețele a) registre derivate; b) șiruri de
parcele și/sau construcții (informație alfanumerică, grafică, foto, geo multi-strat)
42
Electrice (I)
43
Gaze (I)
44
Apă (I)
45
Canalizare (I)
46
Drumuri (interlocalități) (I)
47
Străzi (intralocalități) (I)
48
Transport feroviar (A)
49
Telecomunicații (I)
50
Canale navigabile (I)
51
Rețele transport specific montane (I)

Comentarii

Minimizarea duratelor și costurilor lucrărilor publice prin coordonare

Echiparea informatică (asigurare interoperabilitate europeană)
Minimizarea duratelor și costurilor lucrărilor publice prin coordonare

52
Alte rețele
Localități, județe, regiuni, țară (informație
cartografică și statistică)

Se adaugă conform necesităților

53
54
55

Evidența patrimoniului statului
Evidența patrimoniului statului

56
57

Proprietăți publice (I)
Proprietăți publice private (I)
Obiective culturale (A)

Zone protejate (I)
Zăcăminte
(de
suprafață,
de
adâncime) (I)
58
Alte categorii
Altă
informație
pentru
îmbunătățirea
mediului afacerilor
59
Înregistrarea de brevete de invenție,
mărci (design) și proiecte (I)

Cerința europeană (A)
Îmbunătățirea pazei și protecției
Evidența patrimoniului național
Se adaugă conform necesităților

Încurajarea investițiilor bazate pe invenții românești (inclusiv software)

Asociaţia Consultanţilor în Management din România / Romanian Management Consultancies Association

www.amcor.ro

25

Nr.
crt.

60

61

62

63

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
Portal
orientat
pentru
afaceri
(conținutul se va agrea cu asociațiile
patronale)
Baza de date legislativă perfecționată
+ IPC

Baza de cauze judiciare perfecționată
+ IPC

Acces la tabele și modele statistice (se
vor agrea cu INS și BNR)
64
Date statistice privind combaterea
economiei subterane și a corupției (se
vor agrea cu INS, ANAF, MAI, MAE
etc)
Informație și aplicații pentru management
societal
Aplicații specifice
65
Sistem parametrizat pentru:
a) declarare formular de culegere
b) declarare condiții de validare;
c)
creare/actualizare
fișier
date
(tastare sau interfețe*);
d) generare calcule la nivel formular;
e) generare de tabele.
*)
Interfețe word/excel; opțiunile
pentru repartizare resturi
66
Sistem automat de colectare
a

Comentarii

a) Multilingv
b) "subportal al e-Romania"
c) Inclusiv pentru marketing
a) actualizarea textelor normative prin inserarea amendamentelor adoptate; b) opțiune
de regăsire a textelor normative referitoare la un domeniu la un moment dat; c) calculul
duratei medii dintre amendamente succesive; d) concentrarea cauzelor pe articole de
acte normative (interfața cu sistemul informatic judiciar); e) compatibilitatea cu legislația
UE; f) calculul dinamicii actelor normative; g) calculul dinamicii organizaționale
Perfecționarea sistemului informatic judiciar prin: a) identificarea eventualelor
incompatibilități; calcul duratei totale (investigație + judecată) a cauzei și componentele
sale (inclusiv numărul de rotații între unitățile judiciare)
Componente de bază ale modelelor economico-sociale statistice necesare deciziilor la
nivel înalt

Inclusiv colectarea automată a impozitelor, taxelor, accizelor etc
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Nr.
crt.

67

68

69
70

71

72
73

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
informației valorice referitoare la
tranzacțiile:
a) comerciale (inclusiv
remunerări salariale); b) financiare
(inclusiv venituri din proprietate); c)
bursiere; d) bancare etc.
Centru
național
de
achiziție
și
distribuire
a
informației
de
teledetecție: fotogrametrie aero și
imagini satelitare în diferite spectre și
cu diferite scări (informație strategică
pentru economia națională)
Sistem automat de analiză a raportului
(venituri
impozabile/impozit
etc.
achitate)
Sistem automat de analiză a valorii
activelor imobile/veniturilor cunoscute
Sistem
parametrizat
și securizat
pentru numărarea voturilor la alegeri
și referendum-uri cu acces la registrul
populației și refuzarea tentativelor de
votare multiplă sau neîndeplinind
condițiile de drept de vot
Model
matematic
pentru
calcul
influenței variaței unuia sau mai
multor prețuri (sau % TVA) ale unor
produse sau servicii asupra celorlate
preț„uri
Model de structură, dinamică și
prognoză demografică
Modelul cererii populației în funcție de

Comentarii

a) Proiect director cu participarea MAN, ANCGPI, MAgr.,MT, MEN, MA MTDR, MM, MMCult,
MCSI (coord) ș respectarea Directivei INSPIRE; b) Achiziții publice, mai economice și mai
eficace decât cele descentralizate (pe bază de licitație); c) implică selecția organizației
gazdă ținând seama de existența specialiștilor (ANCGPI? DTM? )

a) Identificarea unor acțiuni speculative
b) Ajustarea unor accize

Instrument de lucru pentru politicieni, oferind perspective pe termen lung
a) Instrument pentru ajustarea politicii financiare
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Nr.
crt.

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
structura populației și distribuția
veniturilor nete ale populației pentru
principalele categorii de produse și
servicii
74
Modelul conținutului net de import în
producția națională destinată pentru
consum intern și export
Informație strategică (are sens în condițiile
interoperabilității)
75

76

77

Acces`la informație UE: a) Directive și
programe; b) Manuale tehnice ale
societății informaționale; c) Eurostat;
d) e-practice.
Modelele calitative și cantitative ale
principalelor categorii de procese și
circuite economico-sociale
Modelul
calitativ
al
sistemului
economico-social

78

Modelul funcțional de nivel înalt al
managementului societal informatizat

79

Modelul de nivel înalt al platformei
informatice a managementului societal
informatizat
Lista indicatorilor de performanță
cheie, cu specificare valorilor limită
admise (maxime sau minime sau
domeniu, după caz)

80

Comentarii

b) Informarea mediului de afaceri

Publicație lunară a Guvernului, asigurând informarea uniformă a instituțiilor publice și a
publicului

Baza pentru construcția unui viitor model macro socio-economic destinat luării deciziilor
strategice (inclusiv simularea efectelor decizilor preconizate)
Instrument pentru politicieni evidențiind circuitele închise automate și permițând
estimarea consecințelor probabile ale unor măsuri proiectate, precum și utilitatea creării
unor noi circuite închise
Instrument de lucru pentru politicieni, descriind circuitele închise automate, de natura să
sugereze ansamblul consecințelor unei măsuri propuse, precum și utilitatea generării unor
alte circuite închise
Proiect director național aprobat prin lege, bază pentru program și cu finanțare
internațională
Semnalizarea imediată a unor situații periculoase, ce implică măsuri imediate (de agreat
cu MFP, BNR, INS )
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81

Serviciul electronic public (Bazat pe
interoperabilitate)
Recomandări: A - agenda 2020; E EIF; EE - e-Europe; I - implicit
necesar; P - Plan eGov 11-15;
neprecizat - rezultat al studiului
Proceduri de utilizare a informației
individuale protejate cu păstrarea
confidențialității

Comentarii
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