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Realizat de

Nume și prenume

Expert politică publică PP

PĂUN CRISTIAN-VALERIU

Asistent politică publică PP

TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL

Expert politică publică P1

BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU

Asistent politică publică P1

FORGO IRINA ANCA

Aprobat de

Nume și prenume

Manager proiect

STERIAN MARIA GABRIELA

Rezultate

Semnătură

Detalii
−

Documentare, analiză

−
Discuții interne/ întâlniri grup
de lucru

Întâlniri cu reprezentanți ai
unor terțe instituții sau
organizații

−

−
Realizare
prezentare

Semnătură

power-point

de

−

A continuat procesul de documentare. Experții au făcut documentări
proprii privind provocările pe care utilizarea unui card al lucrătorilor
l-ar avea asupra mediului de afaceri, concurenței, respectiv care sunt
cerințele sistemului informatic, interconectarea bazelor de date,
securizarea datelor și elemente anti-falsificare, respectarea regulilor
GDPR, etc.
Identificarea unor instituții publice sau private care au implementat
soluții de identitate într-un domeniu dat
S-a derulat o ședință de lucru în data de 14.01.2022. Discuția a permis
îmbunătățirea celor 4 opțiuni conturate pentru soluționarea
problemelor identificate în urma consultărilor realizate cu partenerii
sociali și cu reprezentanții autorităților centrale participante la
sesiunile de instruire, respectiv cu reprezentanții sectorului. Totodată,
întâlnirea a permis actualizarea calendarului de lucru al echipei de
proiect și planificarea următoarelor reuniuni și a sesiunilor de
consultare publică.
A fost consolidată Secțiunea 3 a propunerii de politică publică.
A fost elaborată o versiune consolidată a Secțiunilor 1-3 ale propunerii
de politică publică, inclusiv a anexelor.
S-a demarat activitatea de redactare a Secțiunii 4 a propunerii de
politică publică.
Întâlnire ANAF - 28.01.2022 - discuții exploratorii privind
informațiile financiare care pot fi incluse pe card, cointeresarea
autorității publice, interoperabilitate, etc.
Întâlnire online – 26.01.2022 - Furnizor privat de soluții de identitate
– informare privind posibile soluții tehnice, costuri estimate, etc.
Experții și managerul de proiect s-au implicat în actualizarea unui
material de prezentare a proiectului pentru consultările ce urmează să
aibă loc, atât cu partenerii sociali, cât și cu alți stakeholderi.

