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Înainte de Coronavirus. Povești de succes ale digitalizării



#împreună

Înainte de Coronavirus. #28 din 28 in UE la digitalizarea serviciilor publice 

Sursa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/romania

Servicii Publice Digitalizate

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/romania


1. Interoperabilitatea sistemelor

2. Mentenanța sistemelor

3. Legislația achizițiilor

4. Finanțarea proiectelor

Înainte de Coronavirus. Principalele probleme ale digitalizării
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Criza Coronavirus. Context

#împreună

• Operăm într-un context care provoacă statele și mediul privat să facă față unor încercări pentru
care nu erau pregătite. Criza pandemiei reprezintă un test major la nivel global, fără precedent în
istoria noastră. Criza sanitară deja se resimte, iar criza economică majoră care îi va urma
generează efecte masive în plan social. 

• Perioada de maxim a crizei financiare nu va fi depașită mai devreme de un interval între 6 - 24 
luni.

• Epidemia va atinge intre 40% si 70% a populatiei (The Hill, 12.03.2020) . Nu ne mai propunem sa 
oprim epidemia, ci să o controlăm. Miza deja devine reziliența sistemelor publice și sociale in 
condiții extreme de presiune medicală și economică.

• Nimeni (de la individ la sisteme) nu va mai avea același comportament economic și 
social. Niciodată.

• BCR și BRD estimează o scădere a PIB-ului cu 7.2%-7.3%.

https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/482794-officials-say-the-cdc-is-preparing-for


Criza Coronavirus. Cele 3 faze (modelare Trencadis)
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Criza Coronavirus. Oportunități pentru digitalizare
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• Comisia Europeană a publicat pe 8 aprilie (aici) un set de recomandări comune spațiului UE 
pentru utilizarea aplicațiilor mobile și web ca răspuns la criza pandemică, prin implementarea mai 
bună a măsurilor de distanțare socială în cazul utilizării serviciilor publice digitale în condițiile 
securizării si anonimizării datelor de geolocalizare a populației.

• Finanțarea tehnologiei ca suport pentru digitalizarea serviciilor publice va fi prioritizată la nivelul 
UE, chiar dacă va fi necesară realocarea sau reprioritizarea fondurilor.

• Durata de implementare a oricărui proiect este acum mai importantă ca niciodată, nefiind timp
pentru implementarea unor sisteme complexe care durează 2-3 ani.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_626


Criza Coronavirus. Oportunități pentru digitalizare
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• Avalanșa de aplicații si website-uri care vine dinspre mediul privat către Statul Român este o 
oportunitate dar trebuie organizată pentru a asigura CONVERGENȚA inițiativelor.

• Aplicațiile care pot fi rapid puse la dispoziție de mediul privat au nevoie de INTEGRARE cu 
sistemele existente și cu cele viitoare.

• În condiții de criză economică, singurul obiectiv natural trebuie sa fie menținerea capacității 
operaționale a întregului sistem social: sectorul public trebuie să lucreze cât mai eficient cu 
sistemul privat și viceversa. 

• Trencadis a anunțat recent că va aloca echipa sa PRO BONO pentru asistarea Statului Român în 
efortul de asigurare a continuităţii operaţionale a sistemelor critice de pe teritoriul României..      
(Ziarul Financiar).

https://bit.ly/Ziarul_Financiar_TRC1


Criza Coronavirus. Colaborare sectoare privat-public
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• O inițiativă non-profit, fondată în contextul și pentru contextul crizei socio-economice cauzate de 
Coronavirus, formată din companii ce-și pun expertiza și resursele în serviciul statului și al 
societății. 

• Fundația.org își propune să îndeplinească funcția de ‘pod’ între problematicile cu care se 
confruntă statul și furnizori de expertiză specifică de pe piața din România.

• Fundatia.org se va implica în proiecte de urgență critică pentru Guvern, în proiecte care rezolvă 
probleme fundamentale la nivelul societății în noul context. 



Vă invităm să vă implicați!
mihnea.mihailescu@trencadis.ro
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