NOTĂ
privind fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2016

Structura proiectului bugetului MCSI pentru anul 2016 se prezintă astfel:
Capitolul 53.01 – Cercetare Fundamentală și Cercetare Dezvoltare – 1.892 mii
lei, sumă acoperită de contractele multianuale în derulare 2015-2017, având faze
de predare în anul 2016.
Proiectele de cercetare contractate din domeniul TIC:
e-Guvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, BIG DATA, TIC în slujba
Educaţiei și Sănătăţii, precum și în domeniul modernizării reţelelor de broadband
(NGA-NGN) susţin implementarea Strategiei privind Agenda Digitală pentru România
2020.

Capitolul 85.01 Comunicaţii – 423.649 mii lei, sumă structurată pe următoarele
titluri de cheltuieli:
Titlul Cheltuieli de personal – 13.829 mii lei - cheltuieli reprezentând salariile și
contribuţiile aferente acestora pentru personalul din aparatul de specialitate al
MCSI (inclusiv personalul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale- OIPSI) și Centrul NaŃional de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică -CERT-RO în sumă de 13.529 mii lei și 300 mii lei pentru indemnizaţiile
de deplasare ale personalului angajat al MCSI și CERT-RO.

Titlul Bunuri și Servicii – 3.150 mii lei – sumă compusă din:
• 3050 mii lei reprezentând cheltuieli pentru întreţinerea și funcţionarea
celor două sedii ale MCSI, respectiv B-dul Liberatii nr.14 și Str Italiană 22, cât
și pentru sediul CERT-RO;
• 100 de mii de lei reprezentând cheltuieli cu consultanţa juridică pentru
situaţii deosebite prevăzute de cadrul legal în vigoare, justificate de
complexitatea speţelor și magnitudinea impactului bugetar, cum ar fi:
• privatizarea Telekom SA - proces în derulare;
• CN Posta Romana SA - proces ce va fi reluat după o evaluare;
• acţiuni în instanţă avand ca obiect plata tranșelor a doua și a treia privind
achiziţionarea licenţelor MICROSOFT;
• corecţii financiare aplicate de Autoritatea de Management în sarcina MCSI.

Titlul Transferuri – 1.300 mii lei – cheltuieli privind contribuţii și cotizaţii la
organisme internaţionale – Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Uniunea
Poștală Universală, European Communications Office - conform Legii 76/1993, a
OG 41/1994 și a Legii nr.146/2014.

Titlul Alte cheltuieli - 100 de mii de lei, sumă care va fi utilizată pentru eventuale
despăgubiri civile privind procesele MCSI aflate pe rol.

Titlul Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 – 289.311 mii lei, pentru proiectul “Ro-NET
Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale” .
Valoarea totală a proiectului Ro-NET este de 377.838 mii lei.
Titlul – Active nefinanciare – 115.959 mii lei, cu următoarea structură:
Programul „Agenda Digitală pentru România” – 12.959 mii, cu următoarele
proiecte prioritare, cu implementare în cursul anului 2016:
• Proiect ” Centrul de Inovare în Securitate Cibernetică” – 1000mii lei;
• Proiect ”Dezvoltarea la nivelul structurilor Guvernului în teritoriu a
Sistemului Naţional de Protecţie a Infrastructurilor IT&C de Interes Naţional
împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic” - 9.200 mii lei;
• Proiect ”Creșterea capacităţii de investigare a incidentelor de securitate
cibernetică” – 2.759 mii lei
Programul „Achiziţia dreptului de utilizare de produse software” – 100.000 mii
lei sumă pentru plata tranșelor a doua și a treia privind achiziţionarea licenţelor
MICROSOFT.
Dotări independente – 1.000 mii lei – sumă necesară pentru achiziţia de bunuri
de natura mijloacelor fixe necesare bunei desfășurări a activităţii MCSI.
Reparaţii capitale – 2.000 mii lei – suma necesară reabilitării și modernizării
sediului secundar al MCSI din str. Italiana nr.22.

