
 

  
 
 

INVITAŢIE 

 

Stimată doamnă / Stimate domnule, 

 

Fundația Soros România și Asociația pentru Tehnologie și Internet au plăcerea să vă invite vineri, 29 

noiembrie 2013, începând cu ora 9:30, la dezbaterea „Date deschise și date cu caracter personal: în 

căutarea unui compromis necesar”. 

Obiectivul evenimentului este să ajute la identificarea unor mecanisme prin care politicile publice din 

România să răspundă în același timp dezideratelor de bună guvernare prin folosirea datelor deschise și 

rigorilor protecției datelor cu caracter personal. În acest sens, dorim să aducem la aceeași masă specialiști, 

activiști și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în cele două domenii. Vor participa doamna Anca Opre, 

președinta Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și domnul Radu 

Puchiu, consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru, coordonator al Departamentului de Servicii Online și 

Design, structura responsabilă cu administrarea portalului național de date deschise data.gov.ro.  

Dezbaterea va avea loc în București, în zona Piața Romană – Piața Victoriei. Vă vom informa în timp util 

despre locul exact de desfășurare (vom alege sala în funcție de numărul estimat de participanți). 

Vă prezentăm mai jos agenda dezbaterii.  

Pentru a avea cele mai bune rezultate, dorim să limităm numărul de participanți la 25. De aceea, vă rugăm să 

confirmați interesul dumneavoastră pentru eveniment în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 25 

noiembrie 2013. Persoane de contact pentru confirmare sunt, de la Fundația Soros, Ovidiu Voicu 

(ovoicu@soros.ro) și Andra Bucur (abucur@soros.ro), iar de la ApTI, Bogdan Manolea 

(bogdan.manolea@apti.ro). 

Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm la dezbatere. 

 

Cu considerație, 

 

Ovidiu Voicu 
Directorul Departamentului de Politici Publice 
Fundația Soros România 

Bogdan Manolea 
Director Executiv 
Asociația pentru Tehnologie și Internet 
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Date deschise și date cu caracter personal: în 
căutarea unui compromis necesar 

dezbatere 

Data: 29 noiembrie 2013 

Loc: în zona Romană-Victoriei 

9:30 - 10:00  
Înregistrarea participanților 
 

10:00 – 10:20 
I. Introducere 

Date deschise și date cu caracter personal: în căutarea unui compromis necesar (titlu provizoriu) 
 
Bogdan Manolea (ApTI) 
 

10:20 – 11:15 
II. Keynote speakers 

 
Radu Puchiu (SGG/DSOD) – Politici publice bazate pe date deschise (titlu provizoriu) 
 
Anca Opre (ANSPDCP) – Protecția datelor cu caracter personal în contextul utilizării datelor deschise (titlu 
provizoriu) 
 
Dezbatere 
Moderator: Ovidiu Voicu (Fundația Soros) 
 
 

11:15 - 11:45 
Pauză de cafea 
 

11:45 – 13:00 
III. Dezbatere 

 
Dezbatere 
Moderator: Ovidiu Voicu  (Fundația Soros) 
 

 

Persoane de contact: 

Fundația Soros: Ovidiu Voicu (ovoicu@soros.ro); Andra Bucur (abucur@soros.ro) 

ApTI: Bogdan Manolea (bogdan.manolea@apti.ro)  
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