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Către:   Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

  Domnul ministru Florin Claudiu Roman 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități și                                         

vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții 

ÎNTREBARE 

Ce măsuri veți lua astfel încât sistemele IT ale instituțiilor de stat să fie funcționale și 

stabile, în special în ceea ce privește înscrierile și depunerile documentelor pentru 

programele lansate pe platforme online? 

Stimate domnule ministru, 

 Cu toate că România se poziționează în primele trei țări care au produs cele mai 

valoroase startup-uri din Europa Centrală și de Est, alături de Estonia și Polonia, sistemele IT 

ale instituțiilor statului, cel mai adesea se blochează și devin nefuncționale atunci când se 

lansează programe naționale pentru acordarea de scheme de minimis, facilități pentru firme sau 

populație, care presupun înscrieri și depuneri de documente. 

 Exemplele cele mai recente sunt chiar de anul acesta și de anul trecut când s-a blocat 

platforma dedicată Programului național Rabla pentru electrocasnice, când a cedat site-ul pe 

care s-a instalat Programul IMM Invest, prin care firmele puteau primi credite fără dobândă, 

apoi când s-a oprit pagina de internet pe care românii se puteau înscrie pentru „Casa Verde” 

pentru a-și monta panouri fotovoltaice, la fel în urmă cu doi ani s-a defectat întreg sistemul 

național care gestionează funcționarea cardurilor de sănătate, fiind vorba de un blocaj de peste 

două săptămâni. O situația asemănătoare a avut loc și la ANAF, când cetățenii care au stat la 

cozi ca să își plătească taxele și impozitele au fost trimiși acasă pentru că sistemul informatic a 

căzut și nu se mai putea face nicio operațiune. 

 Așadar, în opinia mea consider că nu mai putem aștepta ca în decurs de câteva luni sau 

un an să ne confruntăm cu aceleași probleme de nefuncționare a principalelor sisteme 

informatice pe care statul le pune la dispoziția cetățenilor, fie că e vorba de persoane fizice, fie 

că sunt persoane juridice. Este important ca o dată cu implementarea sistemelor de digitalizare 

a operațiunilor de relaționare cu populația, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării să se 

ocupe de implementarea soluțiilor IT, de investiții în platforme sigure, care să nu pună în pericol 

securitatea informațiilor personale și care să facă față unui număr mare de solicitări în același 

timp. 

Domnule ministru este un paradox faptul că la nivel european și regional ne lăudăm 

peste tot că România este țara cu unii dintre cei mai buni IT-iștii, viteza internetului este una 

dintre cele mai mari din Europa, dar statul nu reușește să investească în infrastructura de soft și 

hard, în servicii de IT, care să asigure sisteme performante de comunicare prin internet care să 

vină în sprijinul populației. 

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 
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