
agerpres.ro 
 
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/07/28/sebastian-burduja-pandemia-a-
determinat-oportunitatea-accelerarii-transformarii-digitale-a-romaniei--956186 
 
Sebastian Burduja: Pandemia a determinat oportunitatea accelerării transformării 
digitale a României 
 
 
Pandemia a determinat oportunitatea accelerării transformării digitale a României, 
instituţiile statului fiind practic forţate să se deschidă către cetăţeni şi să digitalizeze 
anumite servicii publice, a declarat, joi, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, 
Sebastian Burduja în videoconferinţa "Digitalizarea României". 
 
"Cred că orice criză înseamnă oportunitate. Pandemia a determinat oportunitatea 
accelerării transformării digitale a României şi am văzut că instituţiile statului au fost 
practic forţate să se deschidă către cetăţeni, să adopte pe proceduri de lucru în 
mediul online, să digitalizeze anumite servicii publice. Am văzut că mai mulţi români 
au apelat la Ghişeul.ro, am văzut că Spaţiul Privat Virtual a permis pentru prima dată 
o identificare şi autentificare de la distanţă, inclusiv prin video call-uri, deci lucruri în 
premieră pentru statul român. Este important să nu pierdem acest imbold pe care 
pandemia vrând-nevrând ni l-a dat şi cred că avem şi instrumentele să continuăm 
lucrurile foarte bune", a precizat Burduja. 
 
El a reamintit c ă, din p ăcate, România se afl ă la coada clasamentului în 
Uniunea European ă la principalii indici ai digitaliz ării, dar este important "s ă 
privim înainte".  
 
"Locul 27, acolo suntem. Ultimul loc din Uniunea Europeană, pe indicele DESI 
(Indicele economiei şi societăţii digitale n.r.) şi pe mulţi dintre sub-indicii care 
compun acest scor nefericit pentru România, sigur consecinţa multor alegeri 
întârziate, dar e important să privim înainte", a spus el. 
 
Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a menţionat că în prezent sunt proiecte 
importante în implementare, finanţate din Programul Operaţional Competitivitate 
(POC) şi care trebuie terminate până la finalul anului viitor. 
 
"Cel mai relevant pentru mine este PS CID-ul (Platforma Software Centralizată 
pentru Identificare Digitală n.r.), care este în implementare la Autoritatea pentru 
Digitalizarea României. (...) Practic va permite o identitate digitală cu recunoaştere 
facială extrem de rapidă, eficientă, uşor de utilizat pentru toţi românii. Aşa cum astăzi 
facem în raport cu băncile sau poate aplicaţii mobile, la fel ne vom putea identifica în 
raport cu statul. Şi trebuie să pornim de la identitatea digitală a fiecăruia dintre noi, 
pentru că altfel nu putem să avem pretenţia să beneficiem de servicii digitale, pentru 
că statul nu ştie că eu sau dumneavoastră, solicităm un anumit serviciu de la stat", a 
adăugat oficialul ministrul de la Digitalizare. 
 
Un alt aspect important în opinia sa îl reprezintă "proiectele foc de la celelalte 
ministere de linie", iar cele mai importante sunt cele de la Ministerul de Interne, unde 
se lucrează pentru implementarea Hub-ului pentru servicii pentru cetăţeni, 



"evenimentele de viaţă". 
 
"Şi subiectul meu preferat, cazierul judiciar, unde am spus şi public: sunt două 
milioane şi ceva de drumuri la secţia de poliţie pe care le facem în fiecare an pentru 
un pas administrativ şi tehnic relativ simplu, în care, pe baza CNP-ului nostru ni se 
eliberează cazierul judiciar. Nu este niciun motiv pentru ca, după ce avem PS CID-ul 
în mod normal, deci un nivel de încredere mare, corect pentru identificarea noastră 
în raport cu statul, să nu putem să eliberăm acest document dintr-un mediu online. 
Ne gândim probabil la platforma Ghişeu.ro întru-o primă fază, ulterior, probabil o 
platformă unică pentru toate aceste servicii publice, aşa cum au şi alte state, gen 
Republica Moldova, Estonia, ţările nordice şi aşa mai departe. Deci, pe termen scurt 
ne concentrăm pe absorbţia banilor din POC şi finalizarea acestor proiecte 
importante. Pe termen scurt, mediu şi lung avem PNRR-ul, proiectul de Cloud 
guvernamental, despre care să vorbit foarte mult şi n-aş mai insista, dar el pune 
ordine, pune datele noastre în siguranţă, asigură acest element de rezilienţă şi va 
avea şi elementul de interoperativitate, deci comunicarea instituţiilor publice în back-
end, astfel încât să respectăm principiu "once only", o singură dată. În momentul în 
care am furnizat statului o informaţie, statul să nu ne mai ceară, deci să scăpăm de 
dosarul cu şină", a explicat Burduja. 
 
Întrebat cum se va face o astfel de interconectare atâta timp cât există încă instituţii 
importante ale statului care nu prea doresc participarea la acest cloud 
guvernamental, Burduja a afirmat că sunt funcţionari în instituţii care nu înţeleg că 
respectivele instituţii nu deţin acele date, "datele acelea sunt ale românilor". 
 
"Pe de o parte, vorbim despre o barieră de mentalitate şi anume: sunt instituţii şi 
funcţionari în instituţii care nu înţeleg că nu deţin acele date. Datele acelea sunt ale 
românilor, nu sunt ale respectivelor instituţii, deci nu au dreptul să nu fie de acord cu 
interoperabilizarea bazelor de date, trebuie să comunice. Legea interoperabilităţii 
aplică sancţiuni şi este foarte bună. Domnul Sabin Sărmaş şi echipa au făcut o 
treabă excelentă, am co-iniţiat acest proiect legislativ important şi cred că deschide 
nişte pârtii noi în asumarea răspunderii de către aceste instituţii, care vor refuza, să 
spunem participarea la partea din interoperabilitate. Sunt şi alte instituţii care au 
prevăzuţi bani din PNRR sau din alte programe europene pentru propriile sisteme, 
centre de date, propriul cloud, dacă vreţi. Acolo nu avem ce să facem, pentru că sunt 
deja prevăzute, parţial pentru că PNRR-ul nu a fost scris într-un mod foarte 
inteligent, pe alocuri, parţial pentru că sunt proiecte din fonduri structurale, dar vom 
asigura şi cadrul pe care noi, la minister, l-am făcut împreună cu partenerii noştri. 
Ordonanţa privitoare la serviciile de Cloud permite, de fapt, ideea aceasta de cloud-
in-cloud, de sistem de cloud hibrid, de cloud-uri interconectate, atât cloud-ul privat 
guvernamental, cât şi alte cloud-uri guvernamentale sau cloud-uri comerciale 
deschise", a adăugat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja în 
videoconferinţa "Digitalizarea României", organizată de ziarul Bursa. 
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Burduja: Aş vrea ca toţi românii să solicite investiţii în cercetare, pentru că este vârful 
de lance al economiei româneşti 
 
 
Aş vrea ca toţi românii să solicite investiţii în cercetare aşa cum solicită investiţii în 
autostrăzi, în spitale, în şcoli, pentru că este vârful de lance al economiei româneşti, 
a declarat, joi, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja în 
videoconferinţa "Digitalizarea României". 
 
"În zona de cercetare, în primul rând, e o chestiune de percepţie. Eu aş vrea ca toţi 
românii să solicite investiţii în cercetare şi să le spun investiţii, nu cheltuieli cu 
cercetarea, aşa cum solicită investiţii în autostrăzi, în spitale, în şcoli, pentru că este 
vârful de lance al economiei româneşti. Dacă noi nu suntem în stare să generăm 
această inovare aici, în ţara noastră, pe termen lung vom rămâne întotdeauna 
dependenţi de importul de tehnologie, ne vom pierde creierele în favoarea altor 
state, altor companii mari, globale şi deci nu vom avea o economie dezvoltată pe 
termen lung. Şi atunci, aceasta a fost abordarea mea şi în cadrul Guvernului, şi în 
raport cu Ministerul Finanţelor şi în procesul de rectificare bugetară. Deşi România şi 
alte state au presiuni sociale, economice, tot mai mari, criza energiei, poate o criză 
alimentară, criza de securitate naţională şi aşa mai departe, noi nu trebuie să 
pierdem din vedere importanţa cercetării", a transmis Sebastian Burduja. 
 
El a precizat c ă în prezent suntem într-un moment critic în care în cepem un 
nou ciclu, iar prin Strategia na ţional ă pentru cercetare, inovare şi specializare 
inteligent ă, adoptat ă săptămâna trecut ă în Guvern, meritocra ţia şi excelen ţa ar 
trebui s ă fie principiul de baz ă. 
 
"Am adoptat-o (strategia n.r.) săptămâna trecută în Guvern, prin decizia premierului. 
Urmează planul naţional aferent, cel care operaţionalizează această strategie, prin 
toate instrumentele de finanţare din fonduri de la bugetul de stat, programul nucleu, 
de asemenea fonduri structurale. Şi principiul este simplu, dacă ar fi să mă rezum la 
unul singur, şi anume: meritocraţia, excelenţa. Măcar în cercetare-inovare noi trebuie 
ca ţară să fim capabili să spunem că este mai bine să îi premiem pe cei care cu 
adevărat merită, decât să dăm tuturor, într-un stil din acesta egalitarist, aceleaşi 
resurse, indiferent de performanţe. Cam acesta a fost sistemul până acum: să nu 
supărăm pe nimeni, dar nici să nu facem mare lucru", a adăugat oficialul de la 
Cercetare, Inovare şi Digitalizare. 
 
Pornind de la locul în care se situează România pe această hartă a digitalizării (locul 
27 în UE), el a fost întrebat dacă România nu poate învăţa de la parteneri din alte 
ţări care au făcut deja anumite lucruri în aceste domeniu, Republica Moldova fiind de 
altfel un exemplu, o ţară care se află "la ani-lumină de ceea ce noi avem" în acest 
domeniu. 
 
"În prima lună de mandat, prima vizită externă bilaterală eu am făcut-o la Chişinău, şi 
unii au spus: cum să învăţăm noi de la un stat care nu e în Uniunea Europeană, de 



la un stat mic (...), dar care este la ani-lumină de ceea ce noi avem şi chiar la ani-
lumină de ceea ce state occidentale avansate au din punct de vedere economic. 
Deci, fraţii noştri de peste Prut, dincolo de legăturile de tradiţie, de cultură, de limbă, 
au exemple de bune practici şi au reuşit de fapt transformarea digitală a ţării printr-
un program Banca Mondială şi printr-o mână de oameni foarte competenţi, începând 
cu Iurie Ţurcanu, vicepremierul Republicii Moldova. Am operaţionalizat un 
memorandum între cele două guverne la nivelul transformării digitale şi practic vom 
putea beneficia de soluţiile pe care fraţii noştri le-au dezvoltat în Republica Moldova 
şi la noi în ţară. Este, dacă vreţi, o scurtătură pe drumul transformării digitale. Lor le-
a luat cam 10 ani de zile prin această metodă, noi sperăm să scurtăm drumul 
României, pentru că sunt foarte conştient, sunt pe deplin conştient că românii nu mai 
au răbdare şi vor să vadă aceste rezultate. Vor să se încheie odată cu birocraţia, cu 
dosarul cu şină, cu toate aceste lucruri şi cred că acest parteneriat cu Republica 
Moldova este şansa noastră să accelerăm", a explicat Burduja. 
 
Întrebat când se va publica ghidul pentru digitalizarea IMM-urilor, unde există o 
sumă disponibilă de 350 de milioane de euro, şi care era anunţat pentru final de 
iunie, Burduja a răspuns că se va publica în toamna acestui an, "cel mai târziu 
octombrie" . 
 
"Este un dialog între minister şi MIPE, Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei, au 
considerat că există anumite elemente de ajutor de stat. Noi am avut o altă opinie, 
dar până la urmă asta este, trebuie să respectăm cine spun şi ce alte instituţii. 
Foarte direct, în toamna aceasta, septembrie cel mai târziu octombrie. Noi vrem să 
accelerăm şi să avem acest instrument cât mai rapid disponibil pentru digitalizarea 
IMM-urilor româneşti, pentru că este sângele economiei şi de acolo trebuie să 
pornim", a concluzionat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în videoconferinţa 
"Digitalizarea României", organizată de ziarul Bursa. AGERPRES/(AS - autor: 
Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat) 
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https://www.agerpres.ro/economic-intern/2022/07/28/stoica-ancom-de-saptamana-
viitoare-incepem-sa-lucram-la-sinteza-observatiilor-primite-in-legatura-cu-
organizarea-licitatiei-pentru-tehnologia-5g--956328 
 
Stoica (ANCOM): De săptămâna viitoare începem să lucrăm la sinteza observaţiilor 
primite în legătură cu organizarea licitaţiei pentru tehnologia 5G 
 
 
Autoritatea Na ţional ă pentru Administrare şi Reglementare în Comunica ţii 
(ANCOM) va începe s ă lucreze, s ăptămâna viitoare, la sinteza observa ţiilor 
primite în leg ătur ă cu organizarea licita ţiei pentru tehnologia 5G, astfel încât în 
urm ătoarea lun ă o să existe o imagine mult mai clar ă cu privire la perioada de 
licen ţiere şi la taxe, a declarat, joi, Vlad Stoica, pre şedintele Autorit ăţii, în 
videoconferin ţa "Digitalizarea României".  
 
"Referitor la 5 G bineînţeles, nu puteam să demarăm procedurile pentru acordarea 
licenţelor pentru noua tehnologie fără acest Cod al comunicaţiilor, pentru că deja 
încălcam nişte directive ale Uniunii Europene (...). În ceea ce priveşte licitaţia mult 



aşteptată, noi deja am scos în consultare propunerile statului în dialog cu Ministerul 
Cercetării, Digitalizării şi împreună cu domnul Burduja am lucrat mult, am discutat 
mult cu operatorii şi am venit cu nişte propuneri. Acum, chiar s-a încheiat perioada în 
care operatorii şi oricine a putut face observaţii, iar de săptămâna viitoare începem 
să lucrăm la sinteza observaţiilor, să chemăm la dialog pe toţi care au avut observaţii 
şi să argumentăm, de o parte şi de alta, pe care dintre observaţii ni le asumăm şi 
îmbunătăţim, pe care nu putem şi să argumentăm de ce nu putem, astfel încât în 
următoarea lună să avem o imagine mult mai clară cu privire la perioada de 
licenţiere, taxa de licenţiere, taxa de utilizare spectru, astfel încât atât mediul de 
afaceri cât şi noi, statul, să ajungem nu neapărat la consens, dar la un echilibru. Şi 
nevoia statului trebuie să fie acoperită, dar şi încurajarea operatorilor să facă 
investiţii", a precizat Stoica. 
 
Întrebat dacă sunt urgenţe sau lucruri care ar trebui recuperate în legătură cu 
organizarea acestei licitaţii, Stoica a spus că există o întârziere de câteva săptămâni 
din cauza contestaţiei depuse la Curtea Constituţională pe Codul Comunicaţiilor. 
 
"Avem şi nişte urgenţe. De ce? Pentru că România, prin PNRR, şi-a asumat prin 
jaloanele 147 şi 149 închiderea licitaţiei până la sfârşitul anului (...) Codul 
comunicaţiilor a avut o contestare la Curtea Constituţională. Parlamentul s-a mişcat 
foarte bine, a trecut foarte repede şi ştiţi foarte bine că el era deja discutat de mult, 
dar fiecare are dreptul să conteste. Şi atunci am stat un pic şi s-a pierdut ceva timp. 
Având acum Codul comunicaţiilor, nu ne mai opreşte nimic să dăm drumul la 
lucrurile acestea. S-ar putea să fie o întârziere de o săptămână-două, poate chiar un 
pic mai mult, dar după cum vedeţi imediat ce a ieşit (Codul comunicaţiilor n.r.) noi 
am publicat deja propunerile noastre cu privire la taxe, iar consultarea publică a 
început. Deci ce să vă spun? Vrem să le facem foarte repede (...). Românii nu mai 
au răbdare, vor fapte. Noi suntem pregătiţi, lucrăm non-stop pe aceste componente 
principale, consultarea cu toată lumea, astfel încât când dăm drumul la licitaţie, 
lumea să ştie despre ce este vorba şi să existe un apetit al operatorilor pentru noul 
spectru şi pentru noile investiţii", a adăugat preşedintele Autorităţii, Vlad Stoica, în 
videoconferinţa "Digitalizarea României", organizată de ziarul Bursa. 
 
ANCOM a postat în data de 14 iulie, pentru consultare publică, documentaţia licitaţiei 
pentru acordarea de servicii în bandă largă, termenul pentru formularea de observaţii 
fiind 10 august 2022. 
 
Conform unui comunicat al autorităţii de reglementare în telecomunicaţii, transmis 
AGERPRES, se propune ca operatorii câştigători să acopere cu servicii de bandă 
largă majoritatea zonelor urbane, autostrăzile existente, aeroporturile internaţionale 
şi căile ferate modernizate, precum şi un număr de 600 de localităţi identificate ca 
neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicaţii mobile. 
 
În urma analizei mai multor factori, ANCOM a propus şi preţurile de pornire în licitaţie 
pentru benzile de frecvenţe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, 
valoarea totală a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă se 
stabileşte prin hotărâre a Guvernului în urma consultării cu industria. Totodată, 
Autoritatea a propus şi o reducere semnificativă a tarifului de utilizare a spectrului 
radio. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor 
online: Ada Vîlceanu)  
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Stoica (ANCOM): Ne propunem ca în următoarele două-trei săptămâni să facem un 
ghid şi să explicăm ce aduce nou Codul comunicaţiilor 
 
 
Autoritatea Na ţional ă pentru Administrare şi Reglementare în Comunica ţii 
(ANCOM) va elabora un ghid, în urm ătoarele dou ă-trei s ăptămâni, pentru a 
explica tuturor celor interesa ţi ce aduce nou Codul comunica ţiilor electronice, 
a declarat, joi, pre şedintele Autorit ăţii, Vlad Stoica, în videoconferin ţa 
"Digitalizarea României".  
 
"A fost un început de vară fierbinte şi interesant pentru noi. Codul comunicaţiilor şi 
celelalte legi care ajută la o transformare digitală mai eficientă. Ştiţi bine că am lucrat 
la Codul comunicaţiilor împreună cu Guvernul şi cu toate celelalte instituţii şi mă 
bucur mult că avem Codul comunicaţiilor. Probabil este perfectibil, dar el categoric 
rezolvă o mare parte din probleme. Noi, ca autoritate, ne propunem ca în 
următoarele 2-3 săptămâni să facem un ghid, un ghid atât pentru UAT-uri, cât şi 
pentru oricine este interesat, să explicăm ce aduce nou acest pachet legislativ, ce 
facilităţi, ce modalităţi de abordare a unor probleme istorice, de la autorizaţia de 
construire.... Toate chestiile acestea le punem într-un ghid, într-o broşură, şi vrem să 
diseminăm la nivelul UAT-urilor, la nivelul cetăţenilor, ca să înţeleagă mai simplu. E 
greu să citeşti 150 de pagini dacă nu eşti în domeniu.(...) Trebuie să educăm 
oamenii, trebuie să venim în întâmpinarea lor cu numite lucruri, pentru că nu toţi sunt 
de specialitate. Resursele umane contează foarte mult, nu ajung doar device-urile, 
nu ajung doar comunicaţiile, nu ajunge doar infrastructura, este un pachet. Ele sunt 
sunt utilizate de noi toţi. Şi noi şi eu am de învăţat de la transformarea digitală. Şi eu 
găsesc aplicaţii noi şi îmi ia ceva timp să le folosesc. Trebuie să fim deschişi şi noi 
ca stat trebuie să asigurăm acest mediu şi predictibilitatea a ceea ce se întâmplă şi, 
de asemenea, să încercăm să educăm oamenii cât mai bine", a precizat Stoica. 
 
El a explicat ce înseamnă acest pachet legislativ pentru cetăţeni, care sunt 
principalele modificări, dar şi principalele beneficii pe care le aduce. 
 
"Principial, Codul comunicaţiilor simplifică, uneşte mai multe acte normative şi, cum 
am spus mai devreme, de la strict interacţiunea pe care o are mediul de afaceri cu 
statul şi la interacţiunea pe care o are cetăţeanul cu statul. Simplificarea modalităţii 
autorizării în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor, integrarea 
viitoarelor construcţii în care şi comunicaţiile şi infrastructura pentru comunicaţii 
trebuie să aibă loc pe ideea să nu mai tragem fire pe sus, iar când facem o 
autostradă, să punem şi tubulatura pentru cablurile pentru transfer de date", a 
explicat şeful ANCOM. 
 
Potrivit sursei citate, Codul comunicaţiilor stabileşte nişte principii mult mai 
predictibile în drepturile de acordare a licenţelor pentru noile tehnologii, prelungeşte 
perioada de licenţiere, oferind mediului de afaceri posibilitatea să-şi facă un business 



plan pe o perioadă mult mai lungă. 
 
"Ajungem la 20 de ani, nu mai dăm licenţe pe 10 ani. Asta ce face? Dă posibilitatea 
mediului de afaceri să-şi facă un business plan pe o perioadă mult mai lungă, mai 
sustenabilă. Investiţiile 5G sunt mult mai ridicate decât cele din tehnologiile mai 
vechi. Operatorii vor trebui să facă nişte investiţii mult mai mari, iar aceste perioade 
crescute le dă posibilitatea ca investiţiile să fie recuperate mai uşor, le dă 
posibilitatea să se finanţeze mult mai uşor. Facem această broşură şi eu zic că în 
două săptămâni avem ideile principale, cu liniuţă, astfel încât toţi să le înţeleagă mult 
mai uşor", a transmis preşedintele Autorităţii, Vlad Stoica, în videoconferinţa 
"Digitalizarea României", organizată de ziarul Bursa. AGERPRES/(AS - autor: 
Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu)  
 


