20 iulie 2017
Către: Domnul Ilan Laufer
Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Domnul Mihai Busuioc
Secretarul General al Guvernului
Stimate domnule ministru,
Stimate domnule secretar general,
Coaliția pentru Dezvoltarea României a purtat un dialog constant cu autoritățile din România în ultimii
patru ani de zile și mereu una dintre prioritățile identificate de noi pe agenda acestor discuții a fost
debirocratizarea și digitalizarea serviciilor publice. Înțelegem că Secretariatul General al Guvernului
gestionează în acest moment un proces de digitalizare a serviciilor publice din România. Dorim să vă
comunicăm pe această cale sprijinul CDR pentru acest demers foarte important care va avea un impact
semnificativ asupra mediului de afaceri și economiei în general.
Alăturăm acestei scrisori o listă cu măsuri de simplificare identificate și agreate la nivelul Coaliției
pentru Dezvoltarea României. După cum veți vedea, o parte din aceste măsuri de simplificare
presupun digitalizarea anumitor servicii publice.
În același timp dorim să menționăm că din punctul de vedere al CDR prioritatea zero în digitalizarea
serviciilor publice o constituie digitalizarea interacțiunii dintre cetățeni și companii cu Agenția
Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF). Considerăm că acesta ar fi un pas extrem de important
și ar debirocratiza semnificativ activitatea companiilor.
În paralel cu digitalizarea ANAF menționăm câteva alte arii prioritare de digitalizare din punctul de
vedere al CDR, fără ca această listă să fie exhaustivă:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilitatea de efectuare de plăți online în Trezoreria Statului;
Digitalizarea interacțiunii dintre companii și Inspecția Teritorială a Muncii;
Eliminarea copiilor fizice după anumite documente solicitate de diferitele autorități ale
statului; aceste copii trebuie transmise în format electronic și stocate într-o bază de date
comună astfel încât toate autoritățile competente să aibă acces la ele;
Registru online pentru înregistrarea zilierilor;
Posibilitatea înființării unei firme online;
Eliminarea timbrului fiscal și înlocuirea acestuia cu un mecanism de plată electronic;
Digitalizarea documentării care trebuie transmisă pentru întocmirea statului de salariu;
Posibilitatea utilizării pe scară largă a semnăturii electronice.
Obținerea formularului A1 pentru circulația muncitorilor detașați
Digitalizarea procesului de echivalare a diplomelor obținute în străinătate
Digitalizarea procesului de obținere a cazierului fiscal
Digitalizarea dosarelor de concediu de maternitate

Credem că procesul de digitalizare va fi ușurat de crearea unei identități digitale unice (IDU) pentru
fiecare cetățean. Această măsură trebuie să fie implementată având o abordare citizen-centric în
care designul și realizarea sunt construite în jurul nevoilor cetățeanului: accesibilitate, ușurință în
utilizare, transparență, siguranță a datelor și interacțiune rapidă și pozitivă. În cazul în care o
instituție are nevoie de informații despre un cetățean, aceasta comunică direct cu o altă instituție
utilizând IDU, eliminând necesitatea ca cetățeanul să fie cel care consumă resurse (timp, bani)
pentru generarea informațiilor.
Ținând cont de problematica sensibilă a prelucrării datelor cu caracter personal și în general, a
confidențialității informațiilor cetățenilor și entităților juridice, propunem ca o atenție deosebită în
procesul de digitalizare să fie acordată confidențialității datelor, în linie cu legislația românească și
europeană, astfel încât să nu apară situații în care anumite autorități publice să capete acces fără
discriminare la date personale fără legătură cu o cerere specifică a unei persoane fizice sau juridice
către autoritatea competentă în rezolvarea respectivei cereri; acest obiectiv poate fi realizat prin
programe informatice care să nu permită accesul unei autorități la o bază de date a altei autorități, ci
doar validarea unui anumit document sau a unei anumite informații relevante.
CDR propune, de asemenea, înființarea unui grup de lucru cu reprezentanți ai mediului de afaceri în
care să fie prioritizate și discutate măsurile de digitalizare a instituțiilor publice. Multe companii au
deja o experiență destul de bogată în ceea ce înseamnă digitalizarea procedurilor care poate fi utilă
instituțiilor. Ne exprimăm deplina disponibilitate de a contribui prin reprezentanți la acest grup de
lucru.

Cu deosebită considerație,
Dragoș Petrescu
Coordonatorul grupului de lucru pentru Antreprenoriat
Coaliţia pentru Dezvoltarea României

