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Mihai MATEI 
• Anterprenor IT - Essensys Software 
• ANIS – Asociația Industriei Software 
• Confederația Patronală Concordia 





 
Alte exemple din epoca de piatră 
• ANAF 
• Starea civilă 
• Poliția rutieră 
• Primării 
• Cadastru 
• Sistemul de sănătate 
• Notificări instituții 



 
Digitalizare NU înseamnă 
• Bonuri de ordine electronice la ghișeu 
• Scanarea formularelor completate manual 
• Calculatoare la ghișeu pe care se 

completează formulare scrise de mână 
• Proiecte mamut eșuate (miliarde euro) 
• Site-uri web neutilizate de nimeni 



Fără drumuri 
Fără hârtie 

Pentru cetățeni ȘI funcționari 



 
Cum ar putea funcționa? 
1. ANIS/Concordia depune online actele la Registrul 

Asociațiilor 
2. Registru Asociațiilor solicită online și automat 

cazierele membrilor consiliului director 
3. Membrii consiliului primesc o notificare și 

autorizează online cererea (securitate) 
4. Registrul efectuează modificările 
5. ANIS/Concordia primește online răspunsul 

 



Declin pronunțat al forței de muncă  



Spor demografic negativ: -120.000 persoane în 2017 



2060 cca 15,5 milioane 



Locuri de muncă vacante 



 
Hemoragie 
• 13.6% scădere a populației (2002-2017) 
• 2017: 220.000 emigranți, 69% - 20-50 ani 
• 2060:  
• 15.5 milioane populație (-20%) 
• Mai puțin cu 4 milioane  

• Peste 3.5 milioane muncesc afară 
• Educație în cădere liberă 



Cum facem mai mult și mai bine  
cu oameni mai puțini și mai slab pregătiți? 



Eliminarea birocrației inutile 
Eficiența muncii 
Productivitate 



Care sunt autostrăzile digitalizării? 



1. Identitate digitală 
SSO - Single Sign On 



 
• Single SignOn (ex: Google, Facebook) 
• Proiect de infrastructură cu efecte majore 
• Fiecare persoană de la naștere are un ID 
• Persoane fizice și juridice 
• Tehnologii existente: OpenID, OAuth, 2F etc. 
• Proiect de complexitate medie 
• 1M-10M euro = 1 km de autostradă 
• Maxim 1 an 
• Ghiseul.ro poate fi un punct de plecare (doar taxe) 



2. Interfețe (API) 



 
• Toate aplicațiile statului trebuie să dezvolte 

interfețe (API) 
• Documentație centralizată 
• Tehnologii existente: REST, OData etc. 
• Standarde existente 
• Nu trebuie reinventată roata 
• Costuri minime 
• Voință și viziune politică 



Jeff Bezos – 2002 

1. De acum toate aplicațiile își vor expune datele și 
funționalitatea prin interfețe programatice (servicii). 

2. Toate aplicațiile vor comunica între ele prin aceste 
interfețe. 

3. Nu va exista o altă formă de comunicare între aplicații. 
4. Tehnologia nu contează. Lui Bezos nu îi pasă. HTTP, 

Corba, Pobsub etc. 
5. Toate interfețele vor fi proiectate pentru a putea fi 

folosite de aplicații externe. Fără excepții. 
6. Cine nu face așa va fi concediat. 
7. Vă mulțumesc, o zi bună! 



3. Viitorul 



 
Cum va arăta viitorul? 
• Treptat instituțiile își vor actualiza aplicațiile 
• Un portal: ghișeul.ro 
• Un catalog cu toate aplicațiile 
• O interfață unică (UI) 
• Experiență consistentă (cetățean și funcționar) 
• Notificări unificate  
• Aplicații mobile  
• Bază de date cu informații agregate  
 



4. O ultimă idee 





150 lei 

40 lei 


