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Context și cadru legislativ:

 Uniunea Europeană a inițiat demersul de valorificare a informațiilor produse de instituțiile
proprii și de instituțiile statelor membre odată cu Strategia Europa 2020. Directiva 98/2003
privind reutilizarea informațiilor din sectorul public este primul text cu valoare juridică în
domeniul datelor deschise (Open Data).

 În România, Directiva a fost transpusă de Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea
informațiilor din instituțiile publice, modificată și completată de Legea 299/2015. Se admite
importanța refolosirii informațiilor deținute de entitățile publice și încurajează furnizarea
acestora, inclusiv în scopuri comerciale.

 OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: Instituțiile
publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a
publica seturi de date de interes public pe portalul www.data.gov.ro.

 Secretariatul General al Guvernului asigură coordonarea procesului de deschidere a
datelor publice în România și administrează portalul național data.gov.ro, punctul central
de acces pentru seturile de date deschise publicate de autoritățile și instituțiile
administrației publice din România și punctul de legătură în relația cu Comisia Europeană
(europeandataportal.eu).



Ce sunt datele deschise: 

Datele deschise sunt date ce pot fi accesate ușor și liber (online), reutilizate
și redistribuite de oricine, inclusiv în scop comercial.

Pot fi produse de:

 administrație – date publice deschise;

 mediul privat;

 mediul științific;

 comunitate (cetățeni).



Caracteristici principale:

Pentru ca datele să fie considerate deschise, trebuie îndeplinite minim două
condiții:

 - tehnic: datele sunt publicate online în formate de fișiere ce pot fi procesate
în mod automat folosind programe de calculator (machine-readable), care
sunt, pe cât posibil, disponibile oricui, în mod gratuit (free and open source
software). În general, sunt date tabelare.

 - legal: în momentul publicării, datelor li se atașează o licență prin care cel
care deține și publică datele stabilește condițiile de reutilizare a acestora.



Unde se publică date deschise:

În România, există portalul național unic data.gov.ro:

- 97 instituții înrolate;

- peste 1.400 de seturi de date publicate;

- licență guvernamentală;

- metodologie de publicare a datelor deschise;

- conectat cu portalul european de date deschise.



Portalul național de date deschise
data.gov.ro



European Data Portal / 
Portalul European de Date Deschise

 “Make all data published by public authorities of the European Union 
available in one place.”

 reunește:

 metadatele a peste 850.000 de seturi de date, 

- colectate de la 75 de portaluri naționale (inclusiv data.gov.ro), regionale, locale sau 
din domenii specifice din statele membre;

 oferă 3 tipuri de servicii:

 conceperea, implementarea și operaționalizarea infrastructurii de date;

 asistență pentru autoritățile publice care dețin și publică date;

 asistență pentru cei care reutilizează datele publicate.



European Data Portal și 
eTranslation

 Obiectivul strategic al EDP este îmbunătățirea accesibilității și creșterea
valorii datelor deschise din punct de vedere economic, social sau democratic;

 Pentru atingerea acestui obiectiv, o parte importantă a procesului este
reprezentată de creșterea accesibilității datelor publicate prin traducerea
acestora în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

 Acest proces se face automat, prin integrarea serviciului eTranslation:
titlurile, descrierile și metadatele seturilor preluate din portalurile
naționale sunt traduse automat, utilizatorii portalului european având
acces și la traducerea acestora în celelalte limbi oficiale UE.



Easier said than done

 Integrarea acestui serviciu (building block) CEF în arhitectura European Data
Portal este un proces complex, în continuă dezvoltare;

 În pofida automatizării, există limitări ce țin de volumul foarte mare de
informație ce trebuie să fie procesată, precum și de capacitatea serviciului
eTranslation în sine;

 Astfel, în realitate, procesul de traducere este unul de durată, fiind necesară
și intervenția umană, iar, în prezent, rezultatele nu sunt pe măsura
așteptărilor.



Easier said than done



Easier said than done



Easier said than done



Easier said than done



Concluzii

 Comunicarea Comisiei ”Către un spațiu european comun al datelor”:
 Datele sunt materia primă a pieței unice digitale.

 Organismele din sectorul public produc și colectează cantități uriașe de date, care
constituie o materie primă prețioasă pentru dezvoltarea serviciilor digitale
inovatoare și a unui proces mai bun de elaborare a politicilor.

 Pentru ca datele produse de administrațiile publice să poată fi utilizate la
adevaratul potențial pentru inovare, transparență și creșterea eficienței
serviciilor publice, ele trebuie să fie accesibile și re-utilizabile pentru toți
cetățenii Uniunii.

 În acest context, eTranslation oferă un serviciu esențial pentru depășirea
barierelor ce țin de limbă, iar orice demers de îmbunătățire și promovare a
acestuia este binevenit.



Mulțumim!
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