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Cercetări avansate în domeniul 

serviciilor electronice
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Agenda
• Prezentare generală E-CAESAR

Membrii fondatori

Organizare

• Viziune şi obiective
Centru de cercetare şi demonstraţii pentru studii avansate în 

domeniul serviciilor electronice

Standardizare şi interoperabilitate internaţională în guvernarea 

electronică

Programe de cercetare aplicativă, suport şi iniţiative privind 

guvernarea electronică

• Proiecte şi perspective de viitor
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Prezentare generală
Ce este E-CAESAR?
Centrul de Studii Avansate pentru Servicii Electronice

- E-CAESAR s-a constituit în România ca o asociaţie non-profit, ca 

rezultat al unei strânse cooperări dintre membrii fondatori:

 Institutul Fraunhofer Institute for Open Communication 

Systems FOKUS - Berlin, Germania

 Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) 
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Fraunhofer în Germania

În prezent Fraunhofer deţine:

 80 unităţi de cercetare

 57 institute Fraunhofer

 40 locaţii diferite

 Personal de peste 15.000 de oameni 

de ştiinţă şi ingineri

 1.3 miliarde EUR buget anual

Misiunea Fraunhofer – susţinerea de proiecte 
de cercetare care răspund necesităţilor pieţei
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Fraunhofer – Reţea internaţională 
de laboratoare de Interoperabilitate

Parteneri – Laboratoare în lucru

Laborator de interoperabilitate în 
domeniul guvernării electronice

- Germania - Berlin

- Polonia
- Brazilia
- Peru
- Belgia

- Anglia
- Franţa
- Portugalia
- Grecia
- Peru
- China
- Romania

Transfrontalier:
- tehnic
- organizaţional
- naţional

Laboratoare  de 
interoperabilitate existente 
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Fraunhofer Institute for Open 
Communication Systems FOKUS - Berlin 

• Soluţii de comunicare şi integrare pentru partenerii din industrie, 
mediul academic  şi administraţie  publică în domeniul
telecomunicaţiilor, ingineriei  auto,  guvernare  electronică  şi 
dezvoltare de software de peste 20 ani

Sensors Applications and Networks

Network Research

Next Generation Network Infrastructures

Modelling and Testing for Systems and 
Service Solutions

Future Applications and Media

Automotive Services and Communication 
Technologies
Electronic Government and Applications
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Competenţe
 E-CAESAR funcţionează simultan ca:

 Centru de cercetare
 Centru de consultanţă
 Laborator
 Centru de prezentare

 Contribuţii
– FOKUSFOKUS Know-how, Proiecte iniţiale, Reţea de parteneri, 

Colaborări pe diverse teme de cercetare

– UPBUPB Sediu, Centru de cercetare, Laborator

– ASEASE Centru de consultanţă şi de prezentare 
» workshop-uri
» training-uri
» diseminare
» demonstraţii



8E-CAESAR, Bucureşti 2010

Obiective
Scopul nostru constă în modernizarea sectorului public!

Cercetare şi dezvoltare în domeniul interoperabilităţii, sisteme, infrastructuri 
şi arhitecturi orientate pe servicii eficiente şi sigure în sfera serviciilor 
electronice, cu precădere în arii aplicative precum guvernarea electronică 
şi serviciile administrative, sănătate şi mediu, educaţie, etc.

 Infrastructură tehnică de reţea

 Testare de soluţii/Scenarii

 Transfer tehnologic

 Dezvoltare de sisteme informatice

 Consultanţă şi training

 Comunicare
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Ce oferă un parteneriat
 cu E-CAESAR?

 Cercetare şi dezvoltare în domeniul interoperabilităţii  

 Laboratoare comune / echipe de proiect în domeniul interoperabilităţii

 Centru de Benchmarking 

 Centru de audit   pentru programe software în domeniul guvernării 
electronice  

 Cursuri de guvernare electronică pentru administraţia publică 

 Scenarii de testare pentru conştientizarea administraţiei publice / 
Demo-uri live 

 Consultanţă, dezvoltare şi training (de ex. Proiecte europene finanţate 
din fonduri structurale)

 Documentaţii / studii de caz / sondaje
 Implementare Directivei Europene de Servicii (2006/123/CE)
 Experienţa E-CAESAR cu produse software similare ale diverselor companii IT  
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Proiectul EUSDRo
Implementarea Directivei Europene de 

Servicii în România (EUSDRo)
 Cadru general ce facilitează accesul cetăţenilor la 

serviciile de guvernare electronică

 Oferă cetăţenilor posibilitatea de deschidere online 

a unei afaceri

RezultatRezultat: Un portal prin intermediul căruia cetăţeanul 

poate deschide online o afacere în România într-un 

mod sigur, transparent şi usor.
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Proiectul EUSDRo
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Proiectul EUSDRo

Formulare 
Online 

Descărcarea 
Formularelor
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formularelor

Gestiunea 
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Back-
office 
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de Securitate
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Proiectul EUSDRo
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Proiectul PrO

P
r
O

Procesor pentru raportare automată (PrO)
 
  Oferă  agenţilor economici un mediu sigur şi facil 

de raportare precum şi optimizarea fluxurilor de 

date cu administraţia centrală şi locală

  Creează automat rapoarte necesare autorită ilor ț

publice precum: administra ia financiară, mediu, ț

asigurările sociale, etc.
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Structura PrO

Trimiterea automată de 
rapoarte

Memorarea securizată a 
datelor

Procesare de date / editare

Achiziţie de date

Configurare

PRO
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Procesarea datelor cu PrO

Procesorul PrO
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PrO proiectat pentru pieţe diverse

PrO va genera rapoarte pentru Germania i Rș omânia
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PrO – un mediu sigur de raportare 
business
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Proiectul PrO

Livrarea datelor o singura dată

Procese optimizate

Date redundante

Mentenanţă locală

Calitatea superioară a datelor

Control de acces
Suport de tip Push / Pull

Mentenanţă centrală

PrO

Rapoartele unei companii – prezent şi viitor
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Vă multumimVă multumim!!

http://www.e-caesar.ro

e-caesar@e-caesar.ro 

http://www.e-caesar.ro/
mailto:e-caesar@e-caesar.ro

