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I.

Misiunea instituției şi responsabilități

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este organ de specialitate al
administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are rolul de a realiza politica
Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securității
cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale și a cadrului național de
interoperabilitate prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea
Informațională.
Misiunea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale este crearea
premiselor durabile pentru tranziţia la societatea informaţională şi integrarea României
în piaţa unică digitală europeană.
II.

Date de contact

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale
Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România
www.comunicatii.gov.ro
Numerele de telefon, fax, adresele de e-mail pot fi consultate pe site-ul instituției, la
adresa: www.comunicatii.gov.ro/contact/
III.

Obiective

La nivelul anului 2018, activitatea ministerului este reglementată prin H.G. nr.
36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivele generale ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale
sunt crearea unei societăţi care să permită accesul tuturor cetăţenilor, prin creşterea
capacităţii de utilizare a serviciilor societăţii informaţionale, reformarea modelelor
operaţionale la nivelul administraţiei publice şi creşterea eficienţei operaţionale prin
utilizarea adecvată a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), respectiv
creşterea competitivităţii la nivelul mediului de afaceri prin utilizarea avansată a TIC.
Principalele obiective specifice ale Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaţionale pe parcursul anului 2018 au vizat continuarea modernizării proceselor şi
serviciilor administraţiei publice prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, însuşirea acțiunilor stabilite prin Agenda Digitală pentru Europa,
îmbunătăţirea performanţei şi creşterii competitivităţii sectorului TIC prin susţinerea
cercetării-dezvoltării-inovării în acest domeniu, însuşirea tuturor obiectivelor şi
acţiunilor necesare implementării legislaţiei europene care reglementează domeniul
TIC.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale are în coordonare Centrul
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO (www.cert.ro) și
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti (www.ici.ro)
conform H.G. nr. 36 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu modificările și completările
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ulterioare, respectiv în subordine Agenția pentru Agenda Digitală a României
(www.aadr.ro) conform O.U.G. nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor
acte normative.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe
care statul român le are în calitate de acționar la următoarele unități: Compania
Națională „Poșta Română‖ - S.A., Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A.,
Telekom Romania Communications - S.A.
IV.

Activități realizate și rezultate obținute în anul 2018

IV.1. Derularea proiectelor finanțate din fonduri europene
IV.1.1. Continuarea proiectului „Ro-NET: Construirea unei infrastructuri naționale de
broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale”
Proiectul Ro-NET reprezintă o componentă esenţială a Strategiei Naţionale de
Broadband pentru asigurarea unei conexiuni de bandă largă la Internet în zonele
geografice defavorizate și/sau declarate eșec al pieței.
Sursa de finanţare a proiectului Ro-NET este Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice‖ (POS CCE 2007-2013), aprobat prin Decizia CE
nr. 1437/2007, Axa Prioritară III, "TIC pentru sectoarele privat şi public". Prin fazare,
finanțarea fazei II este asigurată din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 377.838 mii lei, contribuţia
din fondurile europene nerambursabile fiind de 82,7% din cheltuielile eligibile. TVA-ul
reprezintă cheltuială neeligibilă, toate celelalte cheltuieli fiind considerate eligibile.
Prezentare generală a proiectului Ro-NET
Scopul proiectului Ro-NET:
Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin
utilizarea fondurilor structurale este acela de a asigura infrastructura necesară pentru
stimularea furnizării serviciilor în bandă largă, prin extinderea acoperirii, prin
construirea de rețele de distribuție în "zonele albe", acolo unde comunicațiile
electronice în bandă largă nu sunt disponibile și nu există planuri de dezvoltare ale
investitorilor privați pentru următorii trei ani (783 localități), corespunzător Avizului
Conform ANCOM, urmând ca rețelele de distribuție construite în cadrul proiectului să
fie completate de bucle de acces locale, realizate de operatorii privați.
Astfel, se va extinde raza de acțiune a magistralelor de comunicații electronice în
bandă largă în zonele nedeservite corespunzător, infrastructura realizată contribuind în
mod direct la reducerea decalajului digital, creșterea nivelului de educație, a nivelului
de acces la servicii de e-guvernare, e-sănătate etc.
Proiectul Ro-NET este un proiect major, aprobat direct de Comisia Europeană prin
decizia CCI 201/RO161PR003 din 20.10.2014, având un bugetul total (fără TVA) în
valoare de aproximativ 69 mil. Euro, din care aproximativ 57 mil. Euro, reprezintă
contribuția nerambursabilă din fonduri europene.
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Proiectul se adresează exclusiv zonei rurale, corespunzător celor 783 de localități,
care sunt considerate amplasamente în anexa la H.G. nr. 963/29.10.2014, publicat în
M.O. nr. 809/06.11.2014, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai
proiectului Ro-NET.
Conform Ghidului Comisiei Europene, privind Dezvoltarea Rapidă a Infrastructurilor
de Comunicații, C25/1/2013, statele membre au obligația de a utiliza la maximum
infrastructurile existente, inclusiv rețelele de electrificare, astfel prin proiectul Ro-NET
fiind reutilizați cca 1.800 de Km de rețea existentă, alcătuită din stâlpi amplasați de-a
lungul drumurilor situate în marea majoritate a extravilanului din mediul rural.
Prin proiect se finanțează proiectarea și realizarea rețelelor de distribuție și a
punctelor locale de acces pentru localitățile eligibile, aflate pe întreg teritoriul
României, infrastructură necesară furnizării serviciilor de comunicații electronice în
bandă largă, pe principii nediscriminatorii operatorilor de buclă locală (acces), la
prețuri reglementate, stabilite prin Avizul Conform1, emis de Autoritatea Națională de
Reglementare în Comunicații (ANCOM). Rețelele și punctele locale de distribuție
realizate prin proiectul Ro-NET, vor rămâne integral în proprietatea statului român,
operarea făcându-se de către operatori prin concesiune pentru o perioadă de minim 18
ani. Astfel, prin implementarea acestui proiect, se creează premisele asigurării unor
servicii de calitate la prețuri convenabile, accesibile tuturor cetățenilor, firmelor și
instituțiilor publice, aflate pe raza localităților eligibile.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, MCSI a decis ca implementarea proiectului
Ro-NET să fie realizată prin fazare pe cele două programe operaționale, 2007-2013,
respectiv 2014-2020, având în vedere compatibilitatea tehnică NGN.

-

Obiectivele specifice ale proiectului Ro-NET sunt următoarele:
Reducerea "decalajului digital" dintre zonele care au acces la serviciile de bandă
largă şi cele în care nu există disponibilitate;
Gestionarea lipsei infrastructurii de bandă largă în zonele de eșec ale pieței din cele
783 de localități vizate prin proiect;
Furnizarea de infrastructură de bandă largă necesară pentru a promova creșterea
economică și crearea de locuri de muncă în localitățile vizate prin proiect;
Crearea condițiilor necesare pentru a stimula o funcționare corectă a pieței pentru
serviciile de bandă largă bazată pe furnizarea de infrastructură cu acces liber în
"zonele albe" vizate prin proiect.

Presa oficială a CE despre proiectul de broadband Ro-NET:
Comisia Europeană a publicat informații despre proiectul Ro-NET, informații ce
sunt postate pe pagina oficiala a Comisiei Europene, având în vedere faptul că, la
nivelul forului comunitar, proiectul Ro-NET, până la această dată, este considerat ca
fiind un proiect ingenios din punct de vedere al modelului operațional aplicat (aplicarea
în premieră a unui model de contract care a permis ca printr-o singură procedură de
selecție să se atribuie atât proiectarea și construcția rețelei, cât și operarea acesteia

1

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Aviz_RoNET_28_10_2013.pdf
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pe termen lung) și ca fiind unul din acele proiecte care a beneficiat de o perioadă
scurtă de pregătire și aprobare primită din partea CE.
Sunt amintite de asemenea, cele două aspecte extrem de importante, respectiv
faptul că acest proiect a fost elaborat cu maximă transparență, consultarea publică
fiind extinsă de la o lună (1 lună) la 9 luni de zile, iar prin faptul că, pe pagina oficială
a MCSI s-a publicat în avans cu mai mult de două luni, caietul de sarcini, aspecte care
au condus la derularea primei licitații din România, care s-a încheiat fără nicio
contestație:
(https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/news/romania-bring-broadband783-municipalities),
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-–-development-broadbandinfrastructure-romania-ronet-project-ro).
Etapele procesului de pregătire şi stadiul actual al proiectului sunt prezentate
în continuare:
Aprobarea de către Guvernul României a proiectului Ro-NET prin
Memorandum
Finalizare Studiu Prefezabilitate și Model operațional
Finalizare proces consultare publică și pregătire notificare
Finalizare Studiu de Fezabilitate
Obţinerea Avizului Conform ANCOM
Obţinere aprobare din partea DG COMP (Ajutor de Stat compatibil)
Finalizarea procesului public de selecție (licitație)
Depunerea proiectului (Cod SMIS= 54631)
Încheierea contractelor cu concesionarii
Obţinerea avizului de mediu (Natura 2000)
Obţinerea Avizului Conform Jaspers
Transmiterea proiectului major la CE (încărcare SFC)
Aprobarea proiectului major de către CE
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici (HG)
Publicat în MO nr. 809/06.11.2014
Semnarea contractului de finanțare cu forul comunitar (termen limită)
Semnarea protocolului de derulare a contractelor cu operatorul
Telekom
Finalizarea fazei de proiectare pentru toate cele 783 amplasamente
Demararea operațiunilor de construire
Amplasamente finalizate până la 31.12.2015 (faza I)
Demarare fază II implementare
Aprobarea Memo în guvern pt. demararea fazei II a proiectului
Notificarea închiderii lotului nr.1 și demararea procesului de
acceptanță
Notificarea de prelungire cu 10 luni a termenului Ordinului de
Finanțare
Act adițional de prelungire a Ordinului de Finanțare cu încă 10 luni
Semnare certificat acceptanță lot 1

05.10.2011
21.12.2011
15.08.2012
30.09.2013
28.10.2013
12.12.2013
06.03.2014
28.05.2014
17.06.2014
19.06.2014
27.07.2014
01.07.2014
20.10.2014
06.11.2014
18.12.2014
22.12.2014
10.06.2015
Sept.2015
99 localități
16.11.2016
25.07.2017
13.08.2018
31.08.2018
14.09.2018
15.12.2018
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Stadiul fizic de realizare (la data de 31.12.2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Localități finalizate și achitate
Localități cu PVRTL (HG273/343) finalizat
Localități cu PVRTL (HG273) finalizat MCSI
Localități finalizate (pregătite pentru recepție)
Localități aflate in fază de execuție
Autorizații de construire obținute
Documentații complete depuse pt. autorizare
Autorizații blocate de avize
a. CNADNR
b. ENEL Dobrogea
c. ELECTRICA Muntenia Nord
d. UAT
e. CFR

586/ 715
604/ 715
604/ 715
43/ 715
109/ 715
691/715
9/715
14/715
zona de siguranță
contract acces – drept real
construire
aviz amplasament
HCL blocate
subtraversări

Progresul proiectului în perioada raportată
Indicatori vizați de intervenția proiectului/ atinși până în prezent:
TABEL CENTRALIZATOR STADIUL FIZIC DE REALIZARE
Indicator fizic de
realizare
Rețea Fibră Optică
Amplasamente finalizate
Rețea de stâlpi noi
instalați (aproximativ)
Sisteme de monitorizare
Proiecte tehnice
finalizate
Cabineți PABL instalați
TOTAL

Total
4.843
724
65.000

Din care
realizat la zi
4.316
619
43.030

U.M
Km
Buc.
Buc.

Procent realizat
%
89.6
87
66,2

7
783

7
783

Buc.
Buc.

100
100

724

650

Buc.

90
73,87

TABEL STADIUL VALORIC DE REALIZARE
Valoare totală proiect
Valoare achitată
Procent %
377.838
260.981
69
NOTĂ: Aria eligibilă stabilită inițial se referea la 783 localități, aceasta reducându-se la
un număr de 715 de localități.
Consultarea informațiilor actualizate din cadrul proiectului Ro-NET se poate face
accesând următorul link: http://ronet.gov.ro:3000/ronet/map.
Abateri/ întârzieri în atingerea rezultatelor/ realizărilor așteptate
Întârzierile majore ale proiectului s-au înregistrat, în principal, din cauza
dificultăților întâmpinate în procesul de avizare/ autorizare, a neconcordanțelor de
8

ordin legislativ, volumului mare al avizelor solicitate la nivelul UAT, operațiunii de
fazare între cele două exerciții financiare (2007-2013, respectiv 2014-2020) și a
schimbărilor multiple ale reprezentanților legali și a managerului coordonator de
proiect, operate la nivelul Beneficiarului (MCSI).
Activități principale care au fost accelerate în vederea recuperării întârzierilor
datorate fazării:
a. Recepția cantitativă și calitativă (conf. Legii nr. 500/2002), în baza căreia se emite
certificatul de acceptanță și plata rețelelor de comunicații finalizate;
b. Demararea activităților privind derularea conferințelor de diseminare a informațiilor
relevante ale proiectului și amplasarea panourilor de publicitate (identitate
vizuală), în regie proprie;
c. Intensificarea procesului de autorizare pentru toate cele 715 de localități eligibile,
fiind la sfârșitul anului 2018 un număr de 16 localități în diferite stadii de obținere
autorizații și 7 localități blocate în obținerea autorizației de construire.
Principalele motive care au generat întârzierile:
a. Existența unui vid legislativ în ceea ce privește modalitatea de asigurare a
dirigenției de șantier în cadrul contractelor de tip DBO si Concesiune, astfel MCSI
aflându-se în imposibilitatea de a recepționa și introduce la plată amplasamentele
finalizate, aspecte care în prezent au fost clarificate și care au permis demararea și
accelerarea procesului de recepție și acceptanță;
b. Având în vedere necesitatea încheierii fazării proiectului, precum și incertitudinea
obținerii AC pentru toate amplasamentele din proiect, demararea a fost amânată
până la încheierea Ordinului de Finanțare pentru Faza II (16.11.2016), precum și
clarificarea aspectelor specifice identității vizuale în concordanță cu programul
POC;
c. Lipsa persoanelor cu expertiză în domeniul tehnic, juridic, economic-financiar și
investiții la nivelul echipei de proiect, situație depășită în acest moment de către
MCSI, prin identificarea unor soluții care să permită detașarea în regim de urgență a
personalului calificat necesar;
d. Opoziția unor reprezentanți ai UAT-urilor, privind adoptarea HCL.
Progresul proiectului pentru perioada următoare de raportare și observații
importante pentru succesul proiectului
În vederea accelerării procesului de implementare, MCSI a constituit deja 3 comisii
de recepție (două comisii în baza H.G. 273/1994 și o comisie în baza Legii nr. 500/2002,
care derulează activitățile specifice).
Totodată, se are in vedere, în baza protocolului încheiat cu ANCOM, pentru
optimizarea procesului de recepție și acceptanță, ca în cadrul comisiilor de recepție
numite prin OMCSI, să fie desemnați și reprezentanți ai acestei instituții.
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Se va avea în vedere și solicitarea de experți tehnici din partea SNR și a Consiliilor
Județene, astfel încât să poată fi asigurat necesarul de experți pentru toate comisiile
constituite.
În paralel, MCSI se preocupă să soluționeze favorabil litigiul aflat pe rolul instanței
de judecată, inițiat de diriginții de șantier care nu au fost plătiți (salarii luna octombrie
2016 și deconturi de deplasare pentru luna septembrie 2016). Acest litigiu are la bază
lipsa deciziei fostului manager de implementare și a fostului manager de proiect, cu
privire la modalitatea de plată a drepturilor salariale către diriginții de șantier.

Cerere de
rambursare
[număr]
CR 4 nr. 5962/
20.10.2017
CR 5 nr. 7866/
29.12.2017
CR 6 nr.2342/
28.02.2018
CR 7 nr 3466/
30.03.2018
CR 8 nr 4324/
26.04.2018
CR 9 nr 5552/
29.05.2018
CR 10 nr 6408/
29.06.2018
CR 11 nr 7396/
31.07.2018
CR 12 nr 8352/
31.08.2018
CR 13 nr 8784/
14.09.2018
CR 14 nr 9870/
31.10.2018
CR 15 nr
10558/
29.11.2018
CR 16 nr
11126/
21.12.2018

Data
depunerii
cererii de
rambursare
la sediu AM

Valoarea
cheltuielilor
eligibile
declarate în
Cererea de
Rambursare
din care:

Valoare
contribuție
fonduri
nerambursabile

Valoare
contribuție
proprie

Estimare
contravaloare
TVA
nedeductibilă/
deductibil

20.10.2017

1.985.593,86

1.687.754,78

297.839,08

323.363,69

29.12.2017

4.149.956,69

3.527.463,19

622.493,50

720.757,87

28.02.2018

14.739.383,95

12.528.476,36

2.210.907,59

2.722.702,44

30.03.2018

3.418.877,02

2.906.045,47

512.831,55

647.258,64

26.04.2018

18.228.904,24

15.494.568,60

2.734.335,64

3.422.998,20

29.05.2018

7.692.397,00

6.538.537,45

1.153.859,55

1.420.014,43

29.06.2018

2.292.847,28

1.948.920,19

343.927,09

393.366,00

31.07.2018

6.757.054,19

5.743.496,06

1.013.558,13

1.241.885,99

31.08.2018

7.769.029,93

6.603.675,44

1.165.354,49

1.431.700,67

14.09.2018

3.936.368,22

3.345.912,99

590.455,23

711.616,96

31.10.2018

13.166.100,57

11.191.185,48

1.974.915,09

2.466.256,18

29.11.2018

22.818.214,15

19.395.482,03

3.422.732,12

4.299.376,43

21.12.2018

11.921.704,20

10.133.448,57

1.788.255,63

2.227.877,89

Având în vedere că proiectul Ro-NET se află în fază de construcție, MCSI urmărește
optimizarea și accelerarea implementării, cât și posibilitatea de a reduce costurile din
buget. Astfel, MCSI, în acord cu prevederile Caietului de Sarcini și a prevederilor
Memorandumului aprobat în Guvernul României la data de 25.07.2017, a demarat cu
prioritate procesul de recepție și acceptanță pentru amplasamentele aferente lotului
nr.1 și 5, etapele de recepție și acceptanță pentru toate amplasamentele eligibile din
cadrul lotului nr.1 și nr.5 fiind finalizate la sfârșitul anului 2018.
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IV.1.2. Programul Comunitar CEF TELECOM 2014 – 2020
În vederea îndeplinirii obiectivelor sale strategice destinate realizării politicii
Guvernului României în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale,
tehnologiei informației și al societății informaționale, MCSI a continuat pe parcursul
anului 2018 inițiativele anterioare în facilitarea condițiilor necesare unei implementări
optime la nivel național a prevederilor Programului Comunitar CEF TELECOM 2014 –
2020.
Astfel, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 36/2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin care se
statutează în mod explicit atribuția ministerului privind responsabilitatea ―(…)
implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru sectorul
telecomunicații – CEF TELECOM. (…)‖, diferite atribuții și responsabilități aferente
gestionării Programului Comunitar CEF TELECOM au fost asociate, prin Regulamentul de
Organizare și Funcționare al MCSI – respectiv, prin Ordinul OMCSI nr. 1053/06.11.2017
de aprobare a ROF MCSI, următoarelor structuri administrative ale ministerului astfel:
Compartimentul Consilierilor pentru Afaceri Europene, Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societății Informaționale, Direcția Programe și Proiecte și, după caz,
Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări.
Similar anilor anteriori, implementarea Programului Comunitar CEF TELECOM a
presupus, pe de o parte, procesul de reprezentare a intereselor României în strânsă
colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene la nivelul Comitetelor de Coordonare CEF
TELECOM și/sau Grupului de Experți CEF TELECOM - organizate de reprezentanții DG
CONNECT (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology)
la Bruxelles, Belgia - alături de acțiuni specifice destinate susținerii potențialilor
beneficiari în accesarea fondurilor disponibile prin intermediul instrumentelor
financiare și/sau granturilor CEF TELECOM.
Pentru perioada următoare, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
își propune dezvoltarea relațiilor de colaborare cu entitățile Guvernului României
asupra cărora Programul Comunitar CEF TELECOM exercită un impact evident, alături de
o promovare cât mai eficientă a acestei oportunități a Comisiei Europene pentru o
paletă cât mai largă de potențiali beneficiari finali.
IV.1.3. Proiectele e-CODEX “e-Justice Communication via Online Data EXchange” și
Me-CODEX „Maintenance of e-CODEX (2017 – 2019)”
Proiectul Pilot la Scară Largă e-CODEX - „eJustice Communications via Online Data
Exchange‖ a fost continuat pe parcursul anului 2018 doar din punct de vedere financiar
si administrativ.
Acest lucru s-a datorat lipsei de armonizare legislativă în domeniul financiar și al
achizițiilor publice, situație care a generat dificultăți pentru DG CONNECT, Comisia
Europeană și Ministerul Justiției din North Rhine Westphalia, Germania, legate în
principal de procesarea unitară a cererilor de finanțare din partea tuturor partenerilor
ce formează consorțiul e-CODEX – respectiv, State Membre ale Uniunii Europene și Țări
Asociate, într-un număr total de 27 de Parteneri.
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Întrucât această situație a fost clarificată pe parcursul lunii decembrie 2018,
Proiectul e-CODEX a fost închis din punct de vedere financiar și administrativ pentru
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la data de 13.12.2018.
În continuare, MCSI funcționează ca Partener Asociat al proiectului Me-CODEX
‖Maintenance od e-CODEX‖, estimativ pe parcursul anului 2019, ca urmare a notificării
primite de MCSI din partea Ministry of Justice of North Rhine Westphalia, Germania, în
calitate de Coordonator al acestui proiect (cu nr. 91/16.04.2019), întrucât procesul de
elaborare a rapoartelor financiare și tehnice se află în derulare.
Deoarece continuarea activității MCSI la nivelul propunerii de proiect Me-CODEX II
„Maintenance of e-CODEX II‖ presupunea îndeplinirea unor condiții de eligibilitate
emise din partea DG JUSTICE, Comisia Europeană, ce nu sunt conforme cu prevederile
HG nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale, cu toate modificările și completările ulterioare, demersurile
privind continuarea activității ministerului printr-o nouă aplicație de proiect nu au mai
fost finalizate.
IV.1.4. Proiectul „Dezvoltare BRIDGE PKI”
Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivitǎţii Economice‖, Axa prioritarǎ
III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public‖,
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice moderne‖, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii
interoperabilitǎţii sistemelor informatice‖. Bugetul total alocat proiectului este de
5.174.000 RON, fără TVA, şi cuprinde costuri cu achiziţia de hardware, software,
servicii de mentenanţă, servicii de promovare şi publicitate, management de proiect.
Contractul pentru implementarea proiectului a fost semnat cu Asesoft Internaţional
(lider) şi XOR IT SYSTEMS SRL.
Obiectivele proiectului pe termen scurt:
 Capacitatea unei aplicaţii de chei publice de a interacţiona cu altă aplicaţie de chei
publice;
 Realizarea unui mediu de lucru prin interoperabilitate;
 Posibilitatea mixării de componente provenind de la firme diferite pentru crearea
unei infrastructuri de chei publice organizaţionale;
 Interacţiunea dintre domenii de chei publice aparţinând unor organizaţii diferite,
pentru a permite efectuarea unor tranzacţii sigure între aceste organizaţii.
Obiectivele proiectului pe termen lung: Standardele în domeniul criptografiei cu
chei publice au fost şi încă sunt greu de adoptat şi implică multe discuţii, deoarece,
pentru a crea o infrastructură bazată pe chei publice, este necesar un consens în ceea
ce priveşte părţile fundamentale, anume:
 Formatul certificatelor digitale – care trebuie să fie cat mai apropiat de necesităţile
fiecărei aplicaţii;
 Clienţii care fac cereri pentru astfel de certificate;
 Server-ele care emit certificate;
 Părţile ce verifică validitatea certificatelor.
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Toate aceste componente trebuie să funcţioneze independent de implementare,
dând astfel integratorilor de sisteme posibilitatea să realizeze modele complexe de
securitate, având la bază tipuri de componente de chei publice realizate de diferiţi
producători software.
Informatizarea administraţiei publice este parte integrată a ―Strategiei naţionale
pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale‖, aşa cum
este ea reglementată în legislaţia românească.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice având ca beneficiari cetăţenii şi agenţii
economici urmăreşte cu precădere:
 Soluţiile de securitate implementate la nivelul instituţiilor publice vor asigura
deplină confidenţialitate şi integritate a datelor şi informaţiilor transmise
sistemului;
 Îndeplinirea unor criterii de excelenţă şi calitate la nivelul instituţiilor publice va
contribui decisiv la formarea unei imagini profesioniste a organizaţiilor în rândul
celor cu care acestea interacţionează;
 Modernizarea administraţiei publice;
 Electronizarea instituţiilor publice;
 Dezvoltarea sectorului IT&C, prin lansarea de noi proiecte şi implementarea de noi
sisteme informatice integrate la nivelul instituţiilor publice;
 Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin utilizarea noilor tehnologii;
 Menţinerea şi dezvoltarea unei capacitaţi de cercetare-dezvoltare-inovare susţinută
de un transfer tehnologic activ către producătorii de bunuri şi servicii.
Rezultatele obţinute:
1. Integrarea proiectului cu cei 5 furnizori acreditaţi de certificate calificate: certSign,
DigiSign, AlfaSign, Transsped, CertDigital.
2. Integrarea proiectului în cele 4 sisteme naţionale: IMM, PCU, ONRC, SEAP. Prin
integrarea cu Bridge PKI, au devenit disponibile următoarele funcţionalităţi
relevante:
 Autentificare în portal – pentru orice utilizator extern/intern pe bază de certificat
digital calificat (eliberat de unul dintre furnizorii acreditaţi de certificate
calificate);
 Autentificare la serviciile web – între serviciile web disponibile şi serviciile web
disponibile în MSI (pe bază de certificat deigital);
 Semnare digitală documente – pentru orice utilizator intern/ extern pe bază de
certificat digital calificat (eliberat de unul dintre emiţătorii de certificate
calificate);
 Verificare autentificare/ validare certificat – pentru orice utilizator extern/ intern
ce se autentifică prin certificat digital calificat;
 Verificare semnătură digitală/ validare certificat – pentru orice utilizator extern/
intern ce semnează cu certificat digital calificat.
 Termenul de finalizare a proiectului: august 2014.
Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale pentru a putea îndeplini
indicatorii prevăzuți în proiect a cuprins platforma în cadrul proiectului ―Sistem de
interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE‖ și astfel vor fi rezolvate
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necesitatile cu privire la mentenanța, dezvoltarea și utilizarea pe mai departe a
sistemului.
IV.1.5. Proiectul „Dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMMurilor”
Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale derulează, începând cu data
de 22.02.2013, proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMMurilor‖, cod SMIS 31446, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în
baza Ordinului de finanţare nr. 111/22.02.2013 aprobat de Autoritatea de Management
a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
Sursa de finanţare a proiectului este Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa prioritară 3 ‖ Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
pentru sectoarele privat şi public‖, DMI 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice‖, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul
creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice‖.
Valoarea totală a proiectului este de 4.229.554,34 lei, din care asistența
financiară nerambursabilă este de 3.410.930,92 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă finanțată din FEDR este de 2.820.839,87 lei şi valoarea eligibilă
nerambursabilă finanțată din bugetul național este de 590.091,05 lei.
Proiectul a fost implementat în Municipiul Bucureşti, pe o durată de 12 luni de
asocierea formată din Computas IT Romania (parte a companiei norvegiene Computas
AS), Power Net Consulting şi Evolva Trend Consultant.
Proiectul a fost lansat cu scopul de a asigura o poartă de acces securizată pentru
IMM-uri la o gama largă de informaţii şi servicii publice online şi de a interconecta
bazele de date ale instituţiilor publice. Astfel, proiectul se inscrie în seria proiectelor şi
iniţiativelor lansate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale în vederea
asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice ale administraţiei publice.
Partenerii proiectului care au sprijinit realizarea aplicaţiilor disponibile în portal
sunt: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, AIPPIMM – Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi
Programelor pentru IMM-uri şi Poşta Română.
Portalul cuprinde 31 de aplicaţii destinate IMM-urilor şi administraţiei publice,
grupate în 3 categorii, în funcţie de domeniul de interes:
 Business to Business (B2B) Aplicaţii şi instrumente puternice de lucru dedicate
activităţii specifice IMM-urilor: aplicaţii de ofertare, aplicaţii financiare, de lucru
colaborativ, managementul de documente
 Government to Business (G2B) Aplicaţii pentru autorităţile locale şi centrale cu
scopul livrării serviciilor publice şi de informare pentru utilizatorii IMM-uri prin
intermediul mijloacelor electronice în mod organizat
 Government to Government (G2G) Aplicaţii de raportare, acces rapid şi structurat la
informaţii pentru aparatul de stat.
Lista celor 31 de aplicaţii a fost stabilită în urma unei analize desfăşurate în
cadrul primelor trei luni de implementare a proiectului. Lista a fost definită în urma
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desfăşurării unor consultări cu instituţiile publice implicate în procesul de înfiinţare,
funcţionare şi închidere a unui IMM, pe baza nevoilor acestora, care au implementat
platforme şi portaluri de informare şi servicii destinate IMM-urilor şi care au răspuns
pozitiv apelului Ministerului pentru Societatea Informaţională de a propune şi a
colabora pentru realizarea de aplicaţii pentru acest portal.
Dintre funcţionalităţi de tip Business to Business oferite în mod gratuit IMM-urilor
amintim lucrul colaborativ pe documente, posibilitatea de realizare automată a unui
site propriu, serviciu GIS pentru obţinerea de rapoarte, catalogul şabloane de
documente precompletabile pe baza profilului firmei, implementarea simplificată a
unor fluxuri de documente în cadrul unui IMM, abonarea la serviciile SEAP pe bază de
coduri CPV, registrul de casă, calculatorul taxe servicii, cererile de rambursare online
pentru OIPSI.
O parte din cele 31 de aplicaţii disponibile pe portal sunt destinate partenerilor
proiectului (subsisteme informatice de interoperabilitate „Government to Government‖
şi „Governement to Business‖), în vederea realizării de rapoarte şi sinteze pe baza
datelor disponibile în bazele de date destinate IMM-urilor. Printre aplicaţiile din cadrul
acestor secţiuni menţionăm: verificare nume firmă, calendar de evenimente relevante
pentru IMM-uri, verificare insolvenţi/ falimentari/ inactivi, centralizare surse de
finanţare şi programe gestionate de AIPPIMM, obţinere online de rapoarte necesare
politicilor ministeriale pe baza indicatorilor bilanţieri semestriali, validare periodică
status persoane cu dizabilităţi, avizare electronică pentru operatori de mesagerie.
Portalul este disponibil online din februarie 2014 la adresa http://imm.msinf.ro/
project/.
Proiectul este rambursat 100%.
Stadiul atingerii indicatorilor:
- Numărul de sisteme pentru care se asigură interoperabilitatea este > 3
- Numărul de servicii electronice furnizate este 30
- Ponderea tranzacțiilor electronice între sistemele pentru care se asigură
interoperabilitatea între acele sisteme este 20%
- Numărul de persoane instruite pentru folosirea aplicației informatice ar trebui să fie
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- Numărul de utilizatori ai proiectului, angajați ai solicitantului ar trebui să fie 13.
Acest indicator este îndeplinit.
- Numărul de utilizatori persoane fizice/ instituții 290000. Acest indicator nu este
îndeplinit integral, în prezent având un număr de 82.280 IMM înscrise în portal.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a întreprins acțiuni de
promovare și operaționalizare a proiectului după cum urmează:
- au avut loc discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
IV.1.6. Proiectul „eAcademie pentru funcționarii publici”
Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaționale derulează, începând cu data
de 10.12.2009, proiectul „eAcademie pentru funcționarii publici”, cod SMIS 4430,
cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza ordinului de finanţare
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nr. 908/10.12.2009 aprobat de Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.
Sursa de finanțare a proiectului este Programul Operațional Sectorial Creșterea
Competitivității Economice, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
pentru sectoarele privat şi public‖.
Valoarea totală a proiectului este de 5.867.785,88 lei, din care asistența
financiară nerambursabilă este de 4.930.912,5 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă finanțată din FEDR este de 906.301,72 lei şi valoarea eligibilă
nerambursabilă finanțată din bugetul național este de 936.873,38 lei.
Proiectul a fost implementat în Municipiul Bucureşti, pe o durată de 12 luni de
asocierea formată din: contractor principal SIVECO Romania SA, parteneri S.C. Altfactor
S.R.L. – dezvoltare content, subcontractori S.C. Omnilogic S.R.L. – Echipamente
Hardware și servicii de instalare și configurare a acestora; InnerPoint – activități de
marketing.
Proiectul urmărește introducerea unui sistem de instruire de tip eLearning și
dezvoltarea de conținut interactiv de instruire prin:
 crearea unui sistem de instruire ușor accesibil – fiecare utilizator va avea acces la
acesta de la computerul la care lucrează;
 asigurarea unei înțelegeri unitare și cuprinzătoare a subiectelor de instruire;
 asigurarea unor materiale de curs omogene – suport de curs pentru o tema dată;
 scăderea timpului necesar procesului de formare/ instruire și informare per
utilizator;
 scăderea costurilor (materiale și financiare) necesare procesului de instruire/
formare
 asigurarea accesului continuu la instruire/ informare al tuturor funcționarilor
publici;
 construirea unei baze de cunoștințe electronice care să conțină documentele
relevante pentru un funcționar public;
 asigurarea de instrumente de evaluare automată;
 asigurarea unui conținut de instruire care să îmbunătățească rezultatele obținute de
participanți în cadrul procesului de formare.
În prezent, sistemul de instruire pune la dispoziția utilizatorilor 11 teme, după
cum urmează: Ce înseamnă eGovernment, Procedee clasice comparate cu variantele
electronice, Cadrul legal în domeniul Societății Informaționale, Componentele
soluțiilor de eGovernment, Metode de autentificare în sistemele Societății
Informaționale, Obținerea și gestionarea credențialelor în sistemele Societății
Informaționale, Semnătura electronică, Interfața cetățeanului, Sisteme inter și intra
organizaționale, Promovarea utilizării soluțiilor de eGovernment, Dezvoltarea
sistemelor Societății Informaționale.
În vederea obținerii finanțării nerambursabile prin POS CCE au fost stabiliți o serie
de indicatori de rezultat/eficiență care trebuie să atingă, la sfârșitul perioadei de
implementare, următoarele valori:
- Ponderea cursurilor electronice implementate ca urmare a realizării proiectului, în
totalul necesităților de instruire - 55% pentru 10% din populația țintă (valoarea
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medie pentru perioada de referință, cu evaluarea continuă ulterioară a proiectului
din fonduri proprii și atingerea graduală a unui procent de 80%);
- Numărul cursurilor disponibile (sesiuni de 4 ore) – 355;
- Numărul persoanelor instruite pentru folosirea aplicației – instructori – 10;
- Numărul utilizatorilor proiectului, angajați ai administrației publice centrale și
locale - 66.000 (10% din totalul angajaților din administrația publică).
Situația proiectului este următoarea:
- numărul persoanelor înrolate pe platformă: 34.100 persoane din care 11.000 sunt
funcționari publici;
- numărul diplomelor eliberate este de cca 3.400;
- a fost dezvoltat cu sprijinul celor de la CERT.RO cursul de securitate cibernetică,
acesta fiind disponibil pe platforma eAcademie.
In anul 2018 au avut loc discuții atât cu Autoritatea Electorală Permanentă cât și
cu Serviciul de Telecomunicații Speciale cu privire la oportunitatea încheierii,
împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informationale, a unui protocol
comun, care să permită stabilirea celor mai bune condiții privind disponibilizarea
dreptului de utilizare a portalului e-Academie, precum și transferarea echipamentelor
componente ale acestuia. Decizia Autorității Electorale Permanente și a Serviciului de
Telecomunicații Speciale, în urma solicitării MCSI de încheiere a unui protocol comun,
a fost aceea de a nu prelua aplicația.
IV.1.7. Proiectul ”Monitorizarea și Evaluarea Strategiei Naționale privind Agenda
Digitală pentru România”
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este principala instituție
implicată în implementarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România
(SNADR). Ministerele de resort/ agențiile/ autoritățile sunt implicate fie în colectarea
datelor, fie în evaluarea acestora pentru SNADR.
Cele trei funcții ale sistemului de monitorizare și evaluare sunt: (i) colectare date;
(ii) evaluare date și (iii) raportare și diseminare date.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a semnat protocoale de
colaborare cu următoarele instituții: Institutul Național de Statistică, Ministerul
Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Unitatea Executiva pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării, Ministerul Educației
Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională a Funcționarilor Publici,
Secretariatul General al Guvernului prin Cancelaria Primului Ministru, Institutul Național
al Patrimoniului, Centrul național de răspuns la incidente de sercuritate cibernetică CERT-RO.
Obiectul protocoalelor de colaborare este acela de actualizare continuă a
indicatorilor pentru măsurarea progreselor intervențiilor în domeniul inițierii digitale, a
competențelor digitale, e-incluziunii, e-accesibilității și e-sănătății care sunt aliniate la
strategiile naționale sau regionale existente și relevante.
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Stadiul monitorizării:
În cursul anului 2017, a fost prezentată și pusă la dispoziția Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale, Platforma de Măsurare și Monitorizare a
indicatorilor privind Strategia Națională Agenda Digitală pentru România – 2020.
Scopul Platformei de Măsurare și Monitorizare este să furnizeze cadrul necesar în
vederea implementării Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România
(SNADR).
Prin dezvoltarea acestui sistem de monitorizare și evaluare s-a urmărit în
principal:
- standardizarea modului de colectare a datelor şi evaluare a progresului societăţii
informaţionale;
- creşterea gradului de disponibilitate şi accesibilitate a datelor publice;
- scăderea timpului de tranzacţionare a datelor între instituţiile statului;
- creşterea nivelului de securitate şi integritate a datelor.
În decursul anului 2018, echipa de experți responsabilă, a finalizat colectarea
indicatorilor, evaluarea acestora și a fost întocmit Raportul de Monitorizare și Evaluare
al Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020, acesta
reprezentând Anexa 3 al Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR, însoțit de o
prezentare a Platformei.
Raportul este disponibil în cadrul Platformei de Măsurare și Monitorizare a
indicatorilor privind Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020, la
adresa: indicatori@comunicații.gov.ro.
IV.1.8. Proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare
(EGOV)”, cod SIPOCA 20
Descrierea activităților derulate pe parcursul anului 2018, în vederea obținerii
rezultatelor:
Depunerea unui număr de 10 notificări privind aspecte legate de:
- modificarea/ actualizarea graficului de activități/ achiziții;
- introducerea unor noi experți în cadrul echipei de management a proiectului (SGG și
MCSI);
- completarea/ modificarea componenței echipei de management a proiectului;
- schimbarea reprezentantului legal al MCSI.
Întocmirea și depunerea Cererilor de rambursare nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10 și nr 11.
Semnarea Actului adițional nr. 3/18.01.2018 privind modificarea contractului/
ordinului de finanțare nr. 12/04.04.2016 (Secțiunea 6.5 – Graficul obținerii rezultatelor,
Secțiunea 6.6 – Durata de implementare, Secțiunea 7 – Buget, Secțiunea 8 – Achiziții
publice din Anexa I, Anexa II.C – Graficul estimativ de depunere a cererilor de
rambursare, Anexa III – Raportări privind stadiul implementării Proiectului, Anexa IV –
Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor, Anexa V – Achiziții. Conflict de
interese, Anexa VII – Măsuri de informare și comunicare:
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Actualizarea Planului de acțiune pentru implementarea proiectului, în urma
modificărilor survenite cu privire la înlocuirea unor membri ai echipei de
management;
Monitorizarea derulării contractului de asistență tehnică pentru achiziții publice –
întâlniri și consultări cu prestatorul pe toată perioada prezentului raport.

Înființarea în luna aprilie 2018 a Comitetului Director pentru e-guvernare, care va
coordona într-o manieră coerentă și integrată dezvoltarea domeniului de e-guvernare,
prin Decizia Primului Ministru 169/2018. Comitetul Director s-a întrunit pentru prima
oară în ședința din data de 26 aprilie 2018, în cadrul căreia a fost aprobat Regulamentul
de Organizare și Funcționare a Comitetului. Pe parcursul anului, Comitetul s-a mai
reunit în ședințe în luna iunie, în luna iulie și două ședințe în luna decembrie.
Încheierea, în data de 07.02.2018, a contractului de achiziție publică pentru
„Servicii de consultanță, studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare‖ în
cadrul proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare‖ –
cod SIPOC 20, cu societatea câștigătoare S.C. Ernst & Young S.R.L. Valoarea
contractată, fără TVA, este de 8.995.507,03 lei, iar valoarea estimată, fără TVA, este
de 11.175.787,50.
Încheierea, în data de 30.01.2018, a contractului de achiziție publică pentru
„Servicii de asistență tehnică pentru activitățile Partenerului legate de optimizarea
cadrului instituțional și evaluare ex-ante a politicii publice‖ (Lotul 2), încheiat între
Partenerul SGG, în calitate de achizitor și S.C. Godmother S.R.L. în calitate de
prestator, având o valoare, fără TVA, de 431.820 lei. Valoarea estimată, fără TVA, a
întregii achiziții este de 2.897.126,20 lei.
Încheierea contractului de achiziție publică pentru „Servicii de organizare
conferințe pentru prezentare și finalizare proiect, informare și publicitate proiect‖ cu
societatea câștigătoare, S.C. Promo Service S.R.L, având o valoare contractată, fără
TVA, de 171.700 lei și o valoare estimată de 204.900 lei, fără TVA.
Desfășurarea a două vizite de studiu în cadrul activității A16 - Formarea pe
tematica e-guvernării a reprezentanților instituțiilor administrației publice cu atribuții
legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viață
identificate, în Germania, respectiv Spania, la care au participat 6 membri ai echipei de
management al proiectului (câte 3 membri participanți la fiecare conferință).
În cadrul contractului de prestări „Servicii de consultanță, studii, analize, evaluări
și formare în domeniul e-guvernare‖ s-au înaintat livrabilele intermediare aferente
activităților A2 - Analiza actelor normative, A3 – Analiza cadrului operațional,
procedural și informațional (infrastructură IT) care susține serviciile publice
electronice, în ansamblu, A5 – Studiu cu privire la clarificare rolurilor, atribuțiilor și
responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul sistemului
informațional asociat evenimentelor de viață din perspectiva eventualelor suprapuneri
de roluri și atribuții între instituții și A6 - Inventarierea și analiza proceselor, a
entităților responsabile/implicate în asigurarea fluxului de lucru și a altor factori
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interesați/ necesari, a legislației utilizate pentru furnizarea/ asigurarea serviciilor și a
procedurilor, instrumentelor de lucru, strict din perspectiva evenimentelor de viață. În
vederea realizării livrabilului aferent activității A2, au avut loc, de asemenea, 4
ateliere de lucru la care au participat reprezentanți ai prestatorului și reprezentanți ai
instituțiilor cu responsabilități în evenimentele de viață în cadrul cărora s-a dezbătut
problematica e-guvernării în România, s-au evidențiat problemele, neajunsurile și
posibilele soluții pentru îmbunătățirea situației existente.
În cadrul activității A23 – Organizarea a două evenimente publice prin intermediul
cărora să fie promovat proiectul, în data de 24 octombrie 2018 a fost organizată o
conferință de prezentare a proiectului, cu participarea membrilor grupului țintă,
precum și a unor experți din mediul academic.
În cadrul activității A9 - Derularea a 2 vizite de studiu, în state cu experiență
recunoscută în domeniul e-guvernării aplicate evenimentelor de viață, pornind de la
bunele practici identificate de consultanți pentru redactarea raportului asupra
necesităților de dezvoltare, partenerul SGG a derulat prima vizită de studiu din cadrul
proiectului în Madrid, Spania, în perioada 11-17 noiembrie 2018.
În cadrul Activității A19 - Organizarea a trei conferințe naționale cu participare
internațională (tip workshop) în care să fie dezbătute tematicile legate de e-guvernare,
cloud computing guvernamental, interoperabilitate, împreună cu experți confirmați la
nivel internațional prin care să crească gradul de cunoaștere, de către grupul țintă, a
bunelor practici existente în domeniul e-guvernării, interoperabilității, a cloud
computing-ului, social-media guvernamentale, big data, open data, partenerul SGG a
organizat, în data de 22 noiembrie 2018, prima conferință cu participare internațională
de tip workshop din cadrul proiectului.
În cadrul ședințelor din Comitetul Director derulate în luna decembrie, rezultatele
intermediare obținute în cadrul activităților A2, A3, A5 și A6 au fost dezbătute de
membrii acestuia, în urma propunerilor formulate de instituțiile cu responsabilități în
evenimentele de viață. Prestatorul Ernst & Young a revizuit livrabilele menționate mai
sus, în conformitate cu propunerile echipei de proiect, respectiv ai membrilor
Comitetului Director și le-au retrimis spre analiză. Finalizarea acestui proces este
estimată pentru începutul anului 2019.







Livrabilele aferente activităților:
A4 - Identificarea necesităților de dezvoltare din punct de vedere legislativ,
operațional, procedural, informațional și al capacității umane prin trecerea în
revistă a experienței internaționale în ceea ce privește cadrul și procedurile
specifice instituțiilor responsabile pentru evenimentele de viață identificate;
A7 - Definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru legislativ,
organizațional, procedural, informațional (infrastructura IT necesară) în vederea
implementării cu succes a inițiativelor existente în Domeniul de acțiune I în
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
A10 - Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea și gestionarea
serviciilor de e-guvernare – indicarea intervențiilor necesare pentru alinierea
cadrului legislativ existent la obiectivele stabilite anterior și elaborarea unor acte
normative sau modificarea celor existente pentru includerea intervențiilor vizate;
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A11 - Dezvoltarea unui catalog național al soluțiilor IT pentru e-guvernare care va
constitui baza dezvoltării serviciilor publice electronice și va fi adresat în principal
specialiștilor în sisteme IT și de e-guvernare;
 A12 - Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării;
 A14 - Stabilirea de proceduri unitare de tratare a evenimentelor de viață în cauză
precum și a cerințelor operaționale și informaționale care derivă din acestea, de
natură să conducă la identificarea unor limite de timp admisibile precum și un nivel
de performanță tehnică din domeniul ITC;
 A15 - Elaborarea setului de standarde procedurale minimale pentru toate instituțiile
implicate în domeniul e-guvernării atât de la nivel central cât și de la nivel local
sunt în diferite stadii de realizare,
urmând a fi finalizate și prezentate în decursul anului 2019.
Printre activitățile întreprinse în vederea realizării livrabilelor de mai sus amintim:
identificarea celor 3 țări din topul DESI pentru efectuarea analizei comparative
(Estonia, Austria și Spania); culegerea de informații și realizarea analizelor unor studii
cu tematica e-guvernării; identificarea entităților responsabile implicate în asigurarea
fluxului de lucru și a legislației utilizate pentru evenimentele de viață, identificarea
instituțiilor la nivel central pentru care vor fi definite cerințele funcționale;
operaționale și tehnologice și identificarea cerințelor transversale la nivel de concept;
sintetizarea informațiilor culese deja în cadrul activităților A3, A5 și A6 pentru
realizarea catalogului național al sistemelor IT pentru e-guvernare și realizarea acestuia
într-o variantă preliminară, de lucru; studierea, în detaliu, a legislației privitoare la
realizarea documentelor de politici publice; identificarea entităților responsabile, cu
rol de coordonare și control, cât și cele care administrează evenimentele de viață;
conceperea unor standarde procedurale minimale pentru evenimentele de viață cel mai
bine structurate și dezvoltarea unei serie de recomandări pentru nivelul central pentru
aceste evenimente.
A fost revizuită Nota explicativă, împreună cu anexele acesteia, în vederea
inițierii Actului Adițional nr. 4 la contractul de finanțare.
În anul 2019 vor fi realizate următoarele:
- realizarea raportărilor tehnice privind acte adiționale, notificări și alte raportări
către AM POCA în termenii stabiliți de contractul de finanțare, precum rapoarte
trimestriale și cereri de rambursare conform graficului depunerii cererilor;
- organizarea unui flux coerent de desfășurare a activităților proiectului;
- demararea activităților a căror implementare va facilita atingerea indicatorilor;
- în cadrul activităților a căror implementare va facilita atingerea indicatorilor se vor
realiza următoarele:
- predarea și recepționarea variantelor finale ale livrabilelor aferente activităților
A2, A3, A5, A6 și A4 la începutul anului;
- începând cu luna septembrie se vor finaliza livrabilele aferente activităților A10,
A7, A11, A12 și A14; în vederea realizării acestor livrabile, în cursul anului vor
avea loc întâlniri de consultare cu reprezentanții instituțiilor cu responsabilități
în evenimentele de viață, iar variantele intermediare ale acestora vor fi
dezbătute în cadrul Comitetului Director.
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-

-

de asemenea, în cadrul activității A16, membrii echipei de management vor
participa la un curs în domeniul e-guvernării în urma căruia 7 membri vor fi
certificați la încetarea calității de participant la formare în domeniul e-guvernării;
în cursul anului se vor derula și finaliza procedurile de achiziție publică pentru
„Achiziționarea de servicii de tipărire, multiplicare materiale suport‖ și „Servicii de
arhivare‖.

IV.1.9. Proiectul „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea continuării
dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”, cod SIPOCA 18, MySMIS 119195
Obiectivul general: Proiectul vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a
sistemului de comerţ electronic prin îmbunătățirea capacitații administrative a
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale responsabil cu coordonarea și
îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 04.04.2016, proiectul urmând a
se desfășura pe o perioadă de 35 de luni (până în 04.03.2019), având alocat un buget de
3.773.199,21 lei.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
A) Creșterea calității reglementărilor în domeniul comerțului electronic prin realizarea
unei analize pertinente a cadrului normativ existent și formularea unor propuneri de
îmbunătățire a acestuia;
B) Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și colaborare ale Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale în vederea implementării eficiente și
eficace a liniilor de acțiune în domeniul comerțului electronic prevăzute în Strategia
Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
Pe parcursul anului 2018, au fost încheiate următoarele contracte de achiziții
publice:
- contract de „Servicii de organizare conferință în care să fie incluse și serviciile de
tipărire, multiplicare, precum și cele pentru inscripționare materiale suport pentru
evenimente‖ nr. 83/27.06.2018;
- contract de furnizare „Obiecte de inventar, furnituri de birou și materiale
consumabile‖ nr. 100/30.07.2018;
- contractul de servicii de consultanță nr. 15/06.03.2018, între MCSI și Asocierea
dintre Deloitte Consultanță și Deloitte Audit, pe o perioadă de 11 luni, aflat în
implementare;
- contract de servicii de arhivare nr. 156/10.12.2018.
Contractul de servicii obligă Consultantul la derularea unui număr de 16 activități
și la furnizarea de 7 livrabile.
Până la sfârșitul anului 2018 au fost furnizate 4 livrabile, acestea aflându-se în
proces de recepție la nivelul Beneficiarului.
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1.
2.
3.
4.

Cele 4 livrabile constau în:
Analiza exhaustivă a cadrului normativ actual în domeniul comerțului electronic
național;
Analiza de impact cu privire la necesitatea creării/ desemnării unei autorități de
certificare a magazinelor online de încredere;
Organizarea unei conferințe naționale cu participare internațională;
Propunerea de politică publică în domeniul comerțului electronic elaborată în
colaborare cu instituțiile care reglementează acest domeniu.

La data de 11 decembrie 2018, la București, a fost organizată Conferința finală a
Proiectului, pentru a marca cele mai importante rezultate și provocările întâmpinate pe
parcursul implementării. Evenimentul a reunit peste 50 de participanți din instituțiile
administrației publice centrale cu atribuții în domeniul comerțului electronic/ implicați
în activități conexe domeniului comerțului electronic.
Au fost desfășurate următoarele activități de management al proiectului:
realizarea procedurilor de achiziții publice, depunerea cererilor de rambursare, a
notificărilor, încheierea a 2 acte adiționale (AA3 și AA4) pentru optimizarea
implementării activităților, realizarea raportărilor tehnice privind acte adiționale,
notificări și alte raportări către AM POCA în termenii stabiliți de contractul de
finanțare, organizarea unui flux coerent de desfășurare a activităților proiectului.

-

-

Previziuni pe anul 2019 în derularea proiectului:
continuarea implementării contractului de servicii de consultanță, incluzând
recepția și plata aferente tuturor celor 7 livrabile care vor fi afișate pe site-ul MCSI,
iar propunerea de politică publică în domeniul comerțului electronic va fi pusă pe
circuitul de consultare publică;
proiectul va fi încheiat la data de 04.03.2019, moment până la care se vor derula
activitățile specifice de raportare, transmiterea cererii finale de rambursare,
implementarea serviciilor de arhivare a documentelor din cadrul proiectului.

IV.1.10. Proiectul „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea
proiectelor Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale finanțate în
cadrul axei 2 POC 2014-2020”
Obiectivul general:
Proiectul vizează realizarea unei unități de gestionare integrată a portofoliului de
proiecte al căror beneficiar este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și
care vor fi finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020.
Rezultatul anticipat al acestui proiect îl reprezintă o eficacitate sporită a MCSI în
pregătirea și implementarea proiectelor MCSI, a celorlalte autorități și instituții publice
care urmăresc depunerea de proiecte spre finanțare din POC Axa 2 cu sprijinul
unității/structurii nou create ce urmează a fi finanțate din POC prin generarea a cel
puțin 7 proiecte pentru Axa 2 a POC, definite și dezvoltate de către MCSI, prin
intermediul unității de gestiune integrată a proiectelor din care cel puțin 6 să fie
contractate cu finanțare din POC
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Pentru realizarea acestui rezultat, în cadrul proiectului au fost realizate de către
sau cu sprijinul respectivei unități de gestiune integrată a proiectelor următoarele
proiecte:
 Proiectul “E-cultura – Biblioteca Digitala a României”- Cod MySMIS 114367
Proiectul primește finanțare prin Programul Operațional Competitivitate –
Acțiunea 2.3.3 ―Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură‖ și are un buget estimat de
11.856.618 Euro.
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea serviciilor publice oferite de
către Ministerul Culturii și Identității Naționale prin valorificarea potențialului IT&C în
procesul de digitalizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității
resurselor culturale pentru publicul larg.

-

Obiectivele specifice ale proiectului:
creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse
online, într-un punct unic de acces;
creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente
de patrimoniu cultural;
promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale
digitalizate în europeana.eu.

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt o platforma informatica de tip
bibliotecă digitală și catalog partajat (culturalia.ro) și 550.000 resurse culturale
digitalizate și expuse în Biblioteca Digitala a României – culturalia.ro, iar instituții
participante în cadrul proiectului sunt în număr de 29 (muzee, biblioteci, SRR, SRTv,
ANF, INP și altele).
Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 20.12.2017, iar contractual de
finanțare a fost semnat în data de 13.07.2018.
 Proiectul „Sistemul de Interoperabilitate Tehnologica cu Statele Membre UE
(SITUE)” - Cod MySMIS 120197
Proiectul are ca beneficiar unic MCSI și își propune realizarea unui sistem care va
avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România și va realiza interconectarea
acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și
servicii electronice din România.
Proiectul are un buget estimat de 9,814,178.40 RON cu TVA.
SITUE va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a
solicitanților în relația cu furnizorii de servicii de eguvernare și va face posibila
comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronica și
infrastructurile naționale de identificare electronica ale altor state membre UE.
Proiectul are următoarele obiective specifice:
1. Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS;
2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii e-guvernare din România;
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3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România;
4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre ale Uniunii Europene și
validarea integrării.
Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 29.12.2017, iar contractul de
finanțare a fost semnat în data de 29.05.2018.
 Proiectul „Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă” –
SIIEASC - Cod MySMIS 120025
Proiectul urmează a fi implementat de Ministerul Afacerilor Interne (lider de
parteneriat) în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
(Membru 1), Serviciul de Telecomunicații Speciale (Membru 2) și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (Membru 3), cu finanțare externă nerambursabilă din
Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional
Competitivitate, Obiectivul Strategic 2.3 ―Creșterea utilizării sistemelor de eguvernare‖, Acțiunea 2.3.1 ―Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor
informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața
cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a
comunicării media sociale, a Open Data și Big Data‖.
Valoarea totală aprobată a proiectului anterior menționat este de 184.920.864,06
lei (inclusiv TVA), din care bugetul MCSI este 288.520,50 lei (inclusiv TVA) lei (inclusiv
TVA), reprezentând în proporție de 100% cheltuieli eligibile la finanțare din asistența
financiară nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului SIIEASC constă în informatizarea sistemului de
depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare
civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor
electronice ce au la baza informații primare de stare civilă.

-

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a
cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale;
creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care
prelucrează informații de stare civilă;
eliminarea redundantelor informaționale existente în sistemele locale și centrale
care prelucrează informații de stare civilă;
digitizarea (scanare și indexare) tuturor documentelor de stare civilă emise în
ultimii 100 de ani;
stocarea electronica și gestiunea arhivistica a documentelor digitizate;
creșterea nivelului de colaborare și comunicare intre comunitățile locale și
instituțiile publice în problematica stării civile;
punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar
dezvoltării serviciilor electronice ce au la baza informații primare de stare civilă.
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Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 20.01.2018, iar în data de
25.06.2018 a fost semnat contractul de finanțare.
Pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante 2.1 si 2.2 aflate în sarcina MCSI
precum și a acțiunilor asumate de follow up
Experții UIP POAT au contribuit la elaborarea și aprobarea Cadrului Național de
Interoperabilitate.
Obiectivul general al Cadrului Național de Interoperabilitate, denumit în
continuare CNI, este:
- de a promova și sprijini furnizarea serviciilor publice în România, prin dezvoltarea
interoperabilității interinstituționale, intersectoriale și transfrontaliere;
- de a ghida autoritățile și instituțiile administrației publice în furnizarea de servicii
publice către cetățeni și mediul de afaceri.
Cadrul Național de Interoperabilitate a fost aprobat în luna decembrie 2017 prin
Hotărârea de Guvern nr. 908.
 „Schema de grant NGN”
Prin această schemă se acordă finanțare pentru îmbunătăţirea infrastructurii în
bandă largă şi a accesului la internet, denumită în continuare "Îmbunătăţirea
infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet", finanţată prin Programul
Operaţional Competitivitate (POC).
Echipa de experți UIP POAT a constituit, alături de reprezentanții MCSI, AM POC,
OIPSI și ANCOM, un grup de lucru pentru elaborarea efectivă a schemei de grant NGN, a
schemei/ schemelor de ajutor de stat aferente (exceptare, minimis, eventual regional)
și apoi a ghidului liniei de finanțare POC aferente schemei de grant NGN.
Acest grup de lucru s-a reunit de mai multe ori pentru a valida primul draft al
schemei de grant care a fost lansată în consultare publică în prima jumătate a lunii
octombrie. Ulterior, echipa UIP POAT a elaborat alături de reprezentanții MCSI
răspunsurile la întrebările adresate în consultarea publică și apoi a finalizat în cadrul
grupului de lucru forma finală a schemei de grant. Echipa a început apoi să elaboreze
alături de ceilalți membrii ai grupului de lucru, ghidul detaliat pentru schema de grant,
să stabilească condițiile de acces pentru terți la infrastructura finanțată, să stabilească
condițiile de consultare publică pentru fixarea zonelor supuse intervenției. Expertii UIP
POAT împreună cu experții OIPSI și ANCOM elaborează setul de răspunsuri parvenite în
urma consultării publice care a fost lansată în luna decembrie 2017.
În urma discuțiilor cu Consiliul Concurenței și cu ANCOM s-a adoptat forma finală a
schemei de grant. În data de 05.07.2018 a fost publicat pe site-ul OIPSI documentația
aferentă schemei de grant care prevedere demararea depunerii on-line a aplicațiilor
pentru acordarea de granturi începand cu data de 06 august 2018, ora 09:00. În data de
06.08.2018, s-a lansat apelul de proiecte aferent Schemei de Grant NGN derulata de
către OIPSI - MCSI.
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IV.1.11. Proiectul „Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare
civilă” – SIIEASC - Cod MySMIS 120025 (Cod SMIS 2014)
Beneficiarul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne/DGCTI
Parteneri:

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Tehnologia
Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv
specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning,
Actiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor
și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media
sociale, a Open Data şi Big Data.
Obiectivul general:
Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și
eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului
necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare
de stare civilă.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a
cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale
legate de un număr de 5 servicii, pentru cele 4 evenimente primare de viață:
naștere, căsătorie, divorț, deces;
Creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care
prelucrează informații de stare civilă specifice serviciilor corelate cu cele 4
evenimente de viață primare;
Eliminarea redundanțelor informaționale existente în sistemele locale și centrale
care prelucrează informații de stare civilă;
Digitizarea documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de ani, aferente
evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces;
Stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate;
Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și
instituțiile publice în problematica stării civile;
Punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar
dezvoltării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.
Data de începere: 25.06.2018
Perioada de implementare: 36 de luni, începând cu data de 25.06.2018.
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Valoarea totală a proiectului este de 184.920.864,06 lei cu TVA, din care
155.964.263,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare
proprie de la bugetul de stat, în valoare de 28.956.600,42 lei.
















Rezultate așteptate:
R A1 Management de Proiect
R A2 Achiziție a sistemului informatic central
R A3 Implementarea sistemului informatic central
R A4 Achiziție echipamente pentru UAT-uri
R A5 Livrare, instalare și punere în funcțiune echipamente HW și infrastructura
software pentru UAT-uri
R A6 Achiziții aferente serviciilor de digitizare
R A7 Implementarea serviciilor de verificare a calității și asigurarea standardelor
naționale în ceea ce priveste digitizarea documentelor
R A8 Implementare servicii de digitizare
R A9 Achiziție sistem de comunicații inclusiv echipamente de comunicații
R A10 Implementare sistem de comunicații
R A11 Informare si publicitate
R A12 Achiziție servicii auditare proiect
R A13 Auditarea proiectului
R A14 Achiziție și implementare contract de furnizare ghișee mobile

Indicatori din proiect:
1. Indicatori de rezultat:
 Cetățeni care utilizează sistemele e-guvernare – 5.000
 Entități publice care utilizează, accesează, actualizează bazele de
date/aplicațiile puse la dispozitie prin proiect - 3188
2. Indicatori de realizare:
 Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare
online – 4
 Entități publice la care s-a finalizat implementarea proiectului – 4
 Numar de acte de stare civila digitizate prin proiect – 50.000.000
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25.06.2018 și are nr.
5/2.3.1/25.0.2018.
Activități MCSI:
1. Achiziție echipamente TIC aferente echipei de proiect – 6.250 lei fără TVA – în
derulare. În decursul anului 2018 au fost lansate 3 anunțuri în SEAP, dar achiziția nu
a fost finalizată din lipsa de oferte conforme.
2. Achiziție birotică și consumabile pentru echipa de management proiect – 6.500 lei
fără TVA – în derulare.
3. Achiziție servicii informare și publicitate – 164.200 lei fără TVA – A fost lansată
procedura de achiziție, Anunț de participare SEAP CN1023250/30.10.2018, termen
28

limită primire oferte 14.11.2018, este în derulare etapa de Evaluare calificare/
tehnică.

-

A fost transmisă prima cerere de rambursare în data de 15.11.2018.
Au fost transmise următoarele Rapoarte de progres:
Raport de progres 1 pentru perioada de raportare: 25.06.2018 - 24.09.2018;
Raport de progres 2 pentru perioada de raportare: 25.09.2018 - 24.12.2018.

IV.1.12. Proiectul „Sistem integrat de management pentru o
informațională performantă (SIMSIP)”, cod SIPOCA 391, Cod SMIS 116172

societate

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a MCSI
și CERT-RO pentru susținerea reformelor instituționale prin:
1. implementarea unui sistem unitar de management al calității care să aibă la bază
instrumentul CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a
instituțiilor publice) în cadrul MCSI și CERT-RO;
2. implementarea standardul ISO 9001:2015 în cadrul MCSI și CERT-RO;
3. implementarea unui sistem de management al performanței (care să aibă la bază
BSC - Balanced Scorecard) în cadrul MCSI și CERT-RO;
4. implementarea unui sistem care să cuprindă proceduri și mecanisme aferente
procesului de coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea,
monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor pentru care MCSI este
responsabil;
5. sistematizarea fondului activ al legislației cu incidență și impact asupra investițiilor
în dezvoltarea rețelelor de acces la NGN (next-generation network), prin realizarea
unei analize a cadrului normativ și crearea unor mecanisme de coordonare și
cooperare.
6. sesiuni de instruire, formare și diseminare a bunelor practici pentru 120 persoane
din MCSI și CERT-RO.
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 120 de persoane din cadrul MCSI și
CERT-RO (personal de conducere şi execuţie, înalți funcționari publici, demnitari).
Repartizarea pe fiecare instituție este următoarea: 80 de persoane din cadrul MCSI,
astfel: personal de conducere și execuție – 75 persoane, înalți funcționari publici - 2
persoane, demnitari – 3 persoane și din cadrul CERT-RO, personal de conducere și
execuție - 40 de persoane. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cetățenii, mediul de
afaceri și alte instituții ale statului, beneficiare ale măsurilor SNADR 2020 (Strategia
Națională pentru Agenda Digitală).
Valoarea totală a proiectului: 7.816.950,76 lei.
Durata de implementare a proiectului: 26 de luni (10 mai 2018 – 09 iulie 2020).
La data de 20.11.2018 a fost realizată achiziția de consumabile pentru echipa de
management – procedură finalizată, prin semnarea contractului de furnizare nr.
125/17.09.2018 semnat cu DNS Birotica S.R.L. în valoare de 23.996,22 lei.
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Achiziție servicii de consultanță privind implementarea managentului calității prin
CAF, a managementului performanței (BSC), inclusiv analiza pentru dezvoltarea unei
soluții informatice, se află în etapa de evaluare a ofertelor.
Achiziție servicii consultanță SIME – documentația de achiziție este în curs de
finalizare.
Achiziție servicii de informare și publicitate promovare, organizare evenimente documentația de achiziție este finalizată, aflându-se pe circuitul de avizare intern,
urmând a fi încărcată în SICAP, în intervalul imediat următor.
S-au depus trei cereri de rambursare în conformitate cu calendarul aprobat al
proiectului.
IV.1.13. Proiectul „Sistem de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE
(SITUE)”
Scopul proiectului este realizarea sistemului de interoperabilitate tehnologică cu
statele membre ale Uniunii Europene, care va avea la bază construcția nodului eIDAS
pentru România și interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state
membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România.
Obiectivul proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate
Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la bază construcția nodului
eIDAS pentru România și va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale
celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din
România.
SITUE va fi utilizat pentru autentificarea naționala și transfrontalieră a
solicitanților în relația cu furnizorii de servicii de e-guvernare și va face posibilă
comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică și
infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre UE.

1.
2.
3.
4.

Obiective specifice ale proiectului:
Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS;
Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii e-guvernare din România;
Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România;
Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre ale Uniunii Europene și
validarea integrării.

Valoarea totală a proiectului este de 9.814.178,40 de lei, inclusiv TVA, din care
8.277.312,31 de lei reprezintă cofinanțare din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.
Proiectul se va implementa pe parcursul a 14 luni, începând cu data de 29 mai
2018, finalizarea sa fiind prevăzută pentru 28 iulie 2019.
Rezultate asteptate:
1. Achizitie servicii de realizare sistem informatic, informare si publicitate si
echipamente pentru echipa de management
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2. Implementarea solutiei informatice
3. Instruirea echipei de proiect
4. Informare si publicitate
Proiectul va fi implementat în două locații după cum urmează: sediul MCSI din Str.
Italiană nr.22 și sediul MCSI din Bd. Libertăţii nr.14.

-

-

Activități principale derulate pe durata anului 2018:
a fost realizată achiziția de echipamente IT pentru dotarea echipei de proiect;
a fost publicată (în 2 runde) procedura de achiziție pentru servicii de publicitate și
organizare de evenimente (nu s-a prezentat nici un ofertant la nici o rundă);
procedura în curs de realizare pentru achiziția de „servicii de dezvoltare și
implementare a soluției informatice, inclusiv furnizarea de echipamente, software
de bază, amenajarea camerelor de date și instruire‖;
au fost depuse 4 notificări, un raport de progres și o cerere de rambursare a
cheltuielilor și a fost încasată o tranșă de cheltuieli eligibile.

IV.2. Acțiuni întreprinse în conformitate cu atribuțiile stabilite prin H.G. nr. 36 din
27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Comunicațiilor şi
Societății Informaționale
IV.2.1. Derularea Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 2015 – 2017
În cursul anului 2018 a fost demarat Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare
2018 – 2020, astfel încât Programul Agenda Digitala pentru România - secțiunea
Broadband și Infrastructura de servicii electronice respectiv secțiunea Servicii
Electronice (2018-2020), prin proiectele propuse, atinge o problematica diversa legată
de necesitățile de dezvoltare și exploatare a rețelelor, sistemelor și platformelor de
comunicații din România, ce servesc drept suport în implementarea și dezvoltarea de eServicii, așa cum sunt prevăzute în Agenda Digitală pentru Europa 2020.
Pentru secțiunea ‖Broadband și Infrastructura de servicii electronice‖, MCSI a
monitorizat la nivelul Direcției Generale Politici, Strategii și Reglementări, cele 6
proiecte încheiate în baza contractelor multianuale, conform termenilor de referință,
în anul 2018 fiind livrate fazele aferente, după cum urmează:
I) PROGRAMUL „AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA – SECȚIUNEA: BROADBAND ȘI
INFRASTRUCTURĂ DE SERVICII ELECTRONICE 2018-2020”
1. Referitor la proiectul: «Studiu privind sisteme inteligente de analiză
comportamentală (instituțională și la nivel de utilizator) privind serviciile
publice online» - Contract nr.75/19.06.2018 (ICI București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Servicii publice on-line‖;
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2. Referitor la proiectul: »Studiu privind sisteme adaptive de recunoaștere în stadii
incipiente a atacurilor cibernetice asupra resurselor statale» - Contract nr.
76/19.06.2018 (ICI București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu privind infrastructurile critice şi a suprafeţelor de atac cibernetic
asupra acestora‖;
3. Referitor la proiectul: »Studiu privind modalitatea de aplicare la nivel național
a tehnologiilor 5G, suport pentru dezvoltarea serviciilor digitale – tehnologii,
arhitecturi, performanțe» - Contract nr. 63/30.05.2018 (INSCC București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu de prezentare a tehnologiilor 5G, precum şi a arhitecturilor şi
performanţelor corespunzătoare‖;
- Etapa 2: ‖Studiu de analiză a modalităţilor de aplicare a tehnologiilor 5G‖;
4. Referitor la proiectul: »Studiu privind securitatea comunicatiilor de date in
medii smart» - Contract nr. 64/30.05.2018 (INSCC București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Definirea general a mediului SMART şi a specificului componentelor
acestuia, inclusive pentru reţelele de comunicaţii‖;
- Etapa 2: ‖Prezentarea locului şi rolului Sistemelor şi Reţelelor de Comunicaţii în
ansamblul componentelor mediului SMAT‖;
5. Referitor la proiectul: »Studiu privind bune practici in domeniul comunicatiilor
aferente conceptului de Smart City dar si arhitecturilor necesare implementarii
acestui concept» - Contract nr. 65/30.05.2018 (INSCC București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Analiza conceptului SmartCity, la nivelul anului 2018 cu identificarea
ţintelor până în 2020 pentru implementarea conceptului de SmartCity‖;
- Etapa 2: ‖Studiu privind dezvoltarea de SmartCity în România, la nivelul anului 20172018‖;
6. Referitor la proiectul: »Studiu privind rețelele de comunicații personalizate și
autoconfigurabile» - Contract nr. 66/30.05.2018 (INSCC București)
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu privind stadiul actual şi perspectivele de evoluţie ale serviciilor de
comunicaţii‖;
- Etapa 2: ‖Studiu privind evoluţia funcţiilor şi structurilor reţelelor de comunicaţii‖;
Pentru sectiunea ‖Servicii Electronice (2018-2020)‖, Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, a monitorizat la nivelul Direcției Programe și Proiecte, cele 6
proiecte încheiate în baza contractelor multianuale, conform termenilor de referință,
în anul 2018 fiind livrate fazele aferente, după cum urmează:
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II) PROGRAMUL „AGENDA DIGITALĂ PENTRU ROMÂNIA – SECȚIUNEA: SERVICII
ELECTRONICE 2018 – 2020”
1. Referitor la proiectul: »Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului
de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul
de Monitorizare și Evaluare al SNADR» - Contract nr. 264/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Analiza și prezentarea problematicii competențelor TIC, cu
particularizarea în administrația publică‖;
2. Referitor la proiectul: »Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI
și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea
nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea
armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori
aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală» - Contract nr. 265/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Analiza Manualului de evaluare și monitorizare SNADR‖;
3. Referitor la proiectul: »Studiu privind modalitatea de dezvoltare a
capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice» - Contract nr.
nr.266/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu privind contextul european în domeniul securității cibernetice‖;
4. Referitor la proiectul: »Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate
cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de securitate
cibernetică la nivel național» - Contract nr. nr. 267/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Elaborarea studiului de analiză a contextului actual‖;
5. Referitor la proiectul: »Studiu privind identificarea indicatorilor și
fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate
cibernetică cu impact semnificativ necesar transpunerii directivei UE
1148/2016 în România» - Contract nr. nr. 268/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu privind metodologiile de stabilire a impactului incidentelor de
securitate informatică, a metodologiilor de calcul, a surselor de date statistice și
informații necesare punerii în practică a cerințelor privind criteriile intersectoriale a
Directivei NIS‖;
6. Referitor la proiectul: »Studiu privind necesarul de pregătire și educație la nivel
național în domeniul securității cibernetice» - Contract nr. nr. 269/26.06.2018
În anul 2018 au fost elaborate și recepționate de către MCSI următoarele livrabile:
- Etapa 1: ‖Studiu privind existența unor programe și curricule dedicate ecucației
și/sau pregătirii socio-profesionale în domeniul securității cibernetice‖.
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IV.2.2. Continuarea activității Comitetului Tehnico – Economic pentru Societatea
Informațională
Comitetul Tehnico – Economic pentru Societatea Informațională a fost înfiinţat
prin H.G. nr. 941/2013, fiind organism interinstituţional compus din reprezentanţi cu
rang de secretar de stat care asistă Ministerul Comunicaţiilor şi Societății
Informaționale în scopul elaborării politicii guvernului în domeniul Societăţii
Informaţionale, monitorizării implementării acesteia şi al corelării cu politicile
europene. Comitetul Tehnico - Economic avizează:
- strategiile şi proiectele de informatizare ale instituţiilor publice în vederea
asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi a eliminării finanţărilor
multiple şi suprapunerilor funcţionale;
- proiectele care implică soluţii IT&C şi pentru care se solicită garanţii
guvernamentale;
- conformitatea proiectelor care implică soluţii IT&C cu obiectivele Strategiei
"Agenda digitală pentru România" şi cu Strategia naţională de securitate
cibernetică, iniţiate de instituţiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi de companiile/societăţile naţionale sau societăţile reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care
statul este acţionar unic ori majoritar.
Specificaţiile tehnice aferente caietelor de sarcini, respectiv proiectele tehnice şi
studiile de fezabilitate se supun avizului Comitetului Tehnico - Economic, astfel:
a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică,
proiectele ce implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de
2.500.000 lei finanţate din fonduri naţionale;
b) înainte de depunerea cererii de finanţare la autorităţile competente, precum şi
înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică,
proiectele ce implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de
2.500.000 lei finanţate din fonduri europene.
În anul 2018, activitatea Comitetului Tehnico – Economic pentru Societatea
Informațională (CTE) a continuat pe baza aceluiași H.G. nr. 941/2013, evaluând un
număr de 161 proiecte și avizând 109 proiecte care implică soluţii IT&C cu obiectivele
Strategiei "Agenda digitală pentru România" şi cu Strategia naţională de securitate
cibernetică, iniţiate de instituţiile publice.
IV.2.3. Comunicări comerciale nesolicitate (SPAM)
Conform prevederilor H.G. nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, art.4 alin. 1 (56), Ministerul
Comunicaţiilor şi Societății Informaționale exercită atribuţii specifice în domeniul
tehnologiei informaţiei, respectiv ,,supravegherea şi controlul respectării prevederilor
legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi
supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul
electronic, republicată‖.
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În acest sens, în cursul anului 2018 la nivelul Directiei Societatea Informațională sau trasat sarcini de rezolvare a 2 petiții pe domeniul comunicărilor comerciale
nesolicitate (Legea nr. 365/2002), 5 petiții pe domeniul Legii nr. 365/2002 (altele decât
spam) și alte petiții pe diverse teme legate de obiectul de activitate al direcției
(semnătura electronică, arhivare electronică, scutire impozit, smart city, case de
marcat, cryptomonede, criminalitate informatică, servicii online furnizate de către
platformele electronice, semnătura biometrică, site-uri sigure etc.).
IV.2.4. Avizarea serviciilor societății informaționale
În conformitate cu H.G. nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea
ministerului, MCSI exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii
de servicii de încredere calificați stabiliți pe teritoriul României, precum și luarea
măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați
stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și
de abrogare a Directivei 1999/93/CE. În acest context, în conformitate cu OMCSI nr.
449/2017 a acordat statutul de prestator de servicii de încredere calificat pentru un
prestator de servicii de încredere (S.C. TRANS SPED S.R.L.) pentru serviciul de încredere
de păstrare a semnăturilor electronice pe termen lung.
De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 135/2007 privind arhivarea
documentelor în formă electronică, OMCSI nr. 489/2009 privind normele metodologice
de autorizare a centrelor de date, cu modificările şi completările ulterioare, pe
parcursul anului 2018, au fost autorizate 3 centre de date aparținând următoarele
societăți: GTS TELECOM S.R.L., ZIPPER SERVICES S.R.L., SOCIETATEA DE TRANSFER DE
FONDURI ŞI DECONTĂRI - TRANSFOND S.A. Totodată, au fost autorizați 2 admistratori de
arhivă electronică în conformitate cu Legea nr. 135/2017 privind arhivarea
documentelor în formă electronică, republicată, aparținând următoarelor societăți:
ZIPPER SERVICES S.R.L. și S.C. DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS S.R.L.
Pe parcursul anului 2018, nu au existat solicitări privind autorizarea furnizorilor de
servicii de marcare temporală în conformitate cu Legea nr. 451/2004 privind marca
temporală și cu prevederile OMCSI nr. 492/2009 privind normele tehnice şi
metodologice de aplicare a Legii 451/2004 privind marca temporală.
Referitor la instrumentelor de plată cu acces la distanță, în anul 2018, au fost
eliberate 74 de avize pentru instrumente de tip internet banking, home-banking și
mobile banking.
IV.2.5. Grupul de lucru Smart City (GLI - SMART CITY)
Scopul Grupului de lucru Smart City (GLI-SMART CITY) este elaborarea unei
strategii dedicate și o colaborare a tuturor deținătorilor de tehnologii urbane, în
vederea optimizării și creării conectivității tehnologiilor dezvoltate, respectiv
asigurarea îndeplinirii obiectivelor pentru care au fost create.
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De asemenea, GLI-SMARTCITY își propune:
1. Redactarea Strategiei naționale integrate, pentru impulsionarea proiectării și
adoptării platformei tehnologice digitale naționale, necesară tehnologiilor
SMARTCITY astfel:
 întocmirea unei hărți privind actualele tehnologii urbane funcționale;
 elaborarea unor proceduri și standarde, privind tehnologiile urbane digitale în
România;
 propuneri privind conectivitatea actualelor tehnologii digitale inteligente în
vederea integrarii acestora în viitoarea platformă tehnologică digital;
 crearea unui layer de securitate pentru platformele tehnologice digitale;
 elaborarea unui ghid privind bunele practici referitoare la reziliență urbană, în
vederea reglementării serviciilor digitale urbane inteligente;
 gestionarea datelor și a dreptului de proprietate, utilizare și control asupra
informațiilor, precum și procedura de accesare a datelor rezultate din
implementarea proiectelor de tip SmartCity;
 valorificarea datelor rezultate din activitățile orașelor;
 definirea unor indicatori care să identifice complexitatea și gradul de
dezvoltare al unui SmartCity;
2. Măsurarea impactului strategiei asupra serviciilor independente furnizate de terți;
3. Lansarea procesului de consultare publică pe marginea Strategiei;
4. Dezbateri publice pe marginea textului strategiei;
5. Definirea unor proiecte pilot la nivel de municipiu, oraș cu până la 100.000 locuitori
și comună;
6. Adoptarea Strategiei de către Guvern.
GLI-SMARTCITY își desfășoară activitatea pe subgrupuri de lucru tehnice, la nivel
de experți astfel:
 Subgrup 1 – HARTA TEHNOLOGIILOR URBANE;
 Subgrup 2 – PROCEDURI și STANDARDE;
 Subgrup 3 – REZILIENTĂ și SECURITATE CIBERNETICĂ;
 Subgrup 4 – DATE;
 Subgrup 5 – INDICATORI.
Pentru a putea realiza ceea ce își propune, respectând programul de lucru,
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a cerut sprijinul mai multor
asociații și instituții.
În ceea ce privește rolul fiecărui participant, menționăm faptul că aceștia și-au
adus contribuția în funcție de domeniul specific de activitate.
Menționăm de asemenea că, la întâlnirile grupului de lucru, au fost invitați să
participe și reprezentanți ai structurilor asociative, societății civile, companiilor de
comunicații și IT cu expertiză în domeniu.
Până la finalul anului 2018 au avut loc 9 reuniuni de lucru, dintre care două au fost
la nivel de Secretar de Stat.
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IV.2.6. Grupul de lucru 5G (GLI - 5G)
Scopul GLI - 5G este acela de a redacta Strategia naţională pentru implementarea
tehnologiilor 5G în România.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a propus înființarea GLI - 5G
printr-un memorandum, aprobat în ședința Guvernului din data 16 mai 2018.
GLI - 5G își propune:
 redactarea Strategiei naționale pentru implementare tehnologiilor 5G în România;
 lansarea procesului de consultare publică pe marginea Strategiei;
 dezbateri publice pe marginea textului strategiei;
 propuneri proiecte pilot 5G;
 adoptarea Strategiei de către Guvern.
Secretariatul grupului este asigurat de ANCOM.
În data de 21 noiembrie 2018 a fost lansată spre consultare publică Strategia
naţională pentru implementarea tehnologiilor 5G în România, urmând ca în cel mai
scurt timp să fie supusă adoptării Guvernului.
IV.2.7. Relații internaționale în domeniul comunicațiilor, serviciilor poştale şi
societății informaționale
Orientările și obiectivele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în
anul 2018 au fost de extindere a formelor de cooperare internațională, adoptarea unei
atitudini inovatoare și vizionare în relațiile sale cu toți partenerii, creșterea vizibilității
și renumelui Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și, implicit, a
României.
Din acest punct de vedere realizările sunt exprimate în mod sintetic prin:
- colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe și celelalte ministere în vederea
pregătirilor necesare pentru vizitele reprezentanților României în statele partenere,
precum și pentru primirea delegațiilor oficiale străine în România;
- colaborarea cu toate ministerele în vederea încheierii de acorduri, parteneriate și
Memorandumuri de înțelegere cu alte state, prin intermediul Ministerul Afacerilor
Externe;
- cooperarea internă pentru sprijinirea reprezentării Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale în deplasările externe;
- susținerea candidaturii României la ITU (Uniunea internațională pentru
Telecomunicații – agenție a Organizației Națiunilor Unite), rezultată în obținerea
unui loc în Regiunea C;
- menținerea dialogului cu organizațiile non-guvernamentale și mediul de afaceri în
vederea dezvoltării domeniului de activitate al MCSI, atât la nivel național cât și
internațional (ex: întâlnire cu GSMA, Telekom, Orange, Vodafone, Digi Mobile,
Asociația Română a Băncilor, Asociația Națională a Industriilor de Software,
Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România, Asociația Română
pentru Industria Electronică și Software, Asociația Patronală a Industriei de Software
și Servicii din România, Computerland Romania, Digital Citizens Romania, Provision
IT Group, ș.a.).
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În acest sens, realizările în domeniul relațiilor internaționale, se clasifică astfel:
Sprijinirea relațiilor bilaterale
1. Cooperare cu STATUL ISRAEL – au fost transmise propuneri concrete de proiecte de
cooperare cu Statul Israel în cadrul Parteneriatului în domeniul Noilor Tehnologii și
Inovării Antreprenoriale;
2. Cooperare cu MAROC – au fost transmise in cadrul relațiilor româno-marocane,
pentru vizita oficială a ministrului afacerilor externe și cooperării internaționale al
Regatului Maroc, dl. Nasser Bourita;
3. Cooperare cu INDIA – au fost transmise teme de interes în cadrul relațiilor românoindiene, pentru vizita oficială a vice-președintelui Republicii India, dl. Venkaiah
Nadu;
4. Transmitere actualizare a fișelor de țară referitoare la cadrul juridic cu statele din
Orientul Mijlociu și Africa, potrivit competenței instituționale (documente
bilaterale aflate în negociere, negociate și nesemnate sau gata de semnare);
5. Transmitere elemente de mesaj/ fișe documentare pentru vizita ministrului
afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, în Luanda, Republica Angola, 22-23
octombrie 2018;
6. Transmitere informații referitoare la proiectele concrete în derulare sau care să fie
promovate în dialogul cu partenerii arabi - regiunea Golfului: Arabia Saudită,
Emiratele Arabe Unite, Oman și Kuweit - pentru vizita doamnei Prim-Ministru
Viorica Dăncilă, 14-21 octombrie 2018;
7. Transmitere elemente de mesaj în limba engleză și fișe documentare în limba
română pentru vizite în România ale unor înalți oficiali din Republica Macedonia și
din Albania;
8. Transmitere informații pregătitoare pentru turneul doamnei Prim-Ministru Viorica
Dăncilă în regiunea Golfului: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Oman și
Kuweit, 13-21 octombrie 2018;
9. Transmitere elemente de mesaj, aspecte de actualitate, propuneri concrete de
proiecte/ inițiative pentru vizita în România a ministrului afacerilor externe a
Republicii Populare Chineze, 8-10 noiembrie 2018;
10. Transmiterea de elemente de interes/ mesaj referitoare la consultări bilaterale cu
Croația la Zagreb, 18 octombrie 2018;
11. Transmiterea punct de vedere și analiză proiect Foaie de parcurs România –
Algeria;
12. Elaborare materiale pentru consultări politice pe linia M.A.E. în Republica Africa
de Sud și Republica Mozambic;
13. Transmitere elemente de punctaj pentru întâlnirea cu ministrul transporturilor,
tehnologiei informațiilor și comunicațiilor din Bulgaria;
14. Transmitere elemente de mesaj pentru participarea doamnei Prim-Ministru Viorica
Dăncilă la reuniunea cvadrilaterala România-Bulgaria-Grecia-Serbia de la Varna;
15. Participare la Conferința The Tree Seas Initiative Forum - Foreseeing the Digital
Future, Zagreb, Croația, 22-23 octombrie 2018;
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16. Elemente privind stadiul actual al cooperării române - bahreineze și domenii
prioritare de cooperare cu Regatul Bahrain/ proiecte concrete în domeniul ITC
pentru participarea la a-XIV -a reuniune Manama Dialogue;
17. Elaborare contribuție interministerială UE - SUA Justiție și Afaceri Interne;
18. Elaborare și transmitere mesaje cheie și fișe documentare Franța;
19. Transmitere contribuții pentru vizita doamnei Prim-Ministru Viorica Dăncilă, 3-8
noiembrie 2018 în Oman, Qatar;
20. Transmitere elemente de mesaj și fișe documentare pentru Republica Sudan și
Republica Federală Democratică Etiopia;
21. Elemente de mesaj/ intervenție și context pe temele develop AI use principles si
the new profile of trade: connecting people and possibilities pentru participarea
doamnei Viceprim-ministru Ana Birchall la lucrările Bloomberg New Economy Forum,
Singapore, 6-7 noiembrie 2018;
22. Transmitere și elaborare contribuții Bloomberg forum pentru doamna Viceprimministru Ana Birchall - elemente de mesaj și elemente de background pentru
întrevedere bilaterală cu Alberto Granados, Vicepreședinte Microsoft;
23. Transmitere și elaborare elemente de mesaj și context pentru participare doamnei
Viceprim-ministru Ana Birchall la Women Leaders Global Forum, Islanda, 26-27
noiembrie 2018;
24. Transmitere elemente de mesaj și obiectivele părții române pentru întâlnirea
doamnei Viceprim-ministru Ana Birchall cu ministrul pentru politică digitală din
Grecia, la 3rd Thessaloniki Summit, Salonic, Grecia, 15-16 noiembrie 2018;
25. Elaborare elemente de mandat/ mesaj și fișă documentară pentru vizita oficială a
ministrului externe al Norvegiei;
26. Transmiterea de elemente de mesaj pentru pregătirea vizitei în România a viceministrului afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, 03.12.2018;
27. Transmitere elemente de mesaj și obiectivele părții române pentru întâlnirea
doamnei Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor
strategice ale României, cu ministrul pentru politică digitală din Grecia, la 3rd
Thessaloniki Summit, Salonic, Grecia, 15-16.11.2018;
28. Transmiterea de elemente de mesaj pentru cooperarea în domeniul tehnologiei
informației cu Republica Kargazstan;
29. Transmiterea de elemente mandat în limba engleză și fișe actualizate în limba
română referitoare la cadrul juridic bilateral în negociere/ documente pregătite
pentru semnare, respectiv proiecte concrete de cooperare bilaterală cu Regatul
Hașemit al Iordaniei;
30. Transmitere elemente de punctaj pentru intervenție reuniune interministerială
OCEMN la Baku, 4.12.2018;
31. Consultări CIG 3 România - Palestina la 14 decembrie 2018;
32. Prima reuniune a Grupului de lucru pentru actualizarea și aprofundarea
Parteneriatului strategic cu Marea Britanie;
33. Transmitere contribuții cvadrilaterală România-Bulgaria-Grecia-Serbia, 21-22
decembrie 2018;
34. Transmitere elemente de mesaj și obiectivele părții române pentru pregătirea
întrevederii doamnei Viceprim-ministru Ana Birchall cu domnul Matt Brittin, Google
CEO EMEA Business and operations for Google;
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35. Transmitere elemente de mesaj și obiectivele părții române în contextual PRES RO,
pentru întrevederea doamnei Viceprim-ministru Ana Birchall cu dl. Michael Kaae,
Vicepreședinte Motorola Solutions;
36. Transmitere mesaje în limba engleză și limba română pentru consultări diplomatice
româno-daneze și româno-suedeze;
37. Transmitere elemente de mesaj succinte în limba engleză și fișe documentare
pentru Republica Arabă Egipt, Republica Tunisiană, Republica Maroc și R.
Libaneză;
38. Transmitere elemente de mesaj pentru pregătirea vizitei în România a ministrului
afacerilor externe și expatriaților al Regatului Hașemit al Iordaniei;
39. Elemente de mesaj pentru pregătirea întrevederii doamnei Viceprimministru Ana Birchall cu domnul Michael Paier, MG Europa de SE IBM.
Comisii Mixte Interguvernamentale
1. Cea de-a IX-a sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare
economica, științifică și tehnică România - Republica Albania, 11-12 octombrie
2018, Tirana;
2. Comisia Mixtă, sesiunea a XI-a, Chișinău, România - Republica Moldova (mijlocul
lunii noiembrie 2018);
3. A III-a ședință comună România – Israel;
4. Cea de-a 27-a Comisie Guvernamentală Româno - Chineză, 1-2 noiembrie 2018;
5. Comisia Mixtă Interguvernamentală România - Albania, cea de-a IX-a sesiune, 8-9
noiembrie 2018;
6. Comisia Mixtă România – Azerbaidjan, 22-23 noiembrie 2018.
Acorduri incheiate
 Memorandum de înțelegere la nivel inter-departamental România - Republica
Coreea
Acorduri în negociere
1.
2.
3.
4.

Memorandum
Memorandum
Memorandum
Memorandum

de înțelegere cu Republica Moldova;
de înțelegere în domeniul ICT cu Republica Kenya;
de înțelegere în domeniul ICT cu Etiopia;
de înțelegere în domeniul ICT cu Kazahstan.

Participarea la reuniuni, evenimente, activități și grupuri de lucru
1. Reuniunea Comitetului Interguvernamental româno-palestinian;
2. Seminar Cybersecurity organizat la UNAP;
3. Exercițiu Cybersecurity organizat la Ambasada SUA în România.
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Întocmirea documentelor de deplasare pentru următoarele evenimente:
-

participarea reprezentantului MCSI la Conferința The Tree Seas Initiative Forum Foreseeing the Digital Future, Zagreb, Croația, 22-23 octombrie 2018;
deplasarea ministrului MCSI în China la Conferința WIC 2018, Wuzhen, Zhejiang
Province, China 7-8 noiembrie 2018;
participarea reprezentantului MCSI la sub-grupul de lucru pe competențe digitale și
job-uri, Viena, Austria, 6 decembrie 2018;
participarea reprezentantului MCSI la evenimentul de lansare al Grupului operativ
pentru economia digitală de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea Africană
(Africa - EU Digital Economy Task Force), Viena, Austria, 17-18 decembrie 2018.

IV.2.8. Afaceri europene în domeniul comunicațiilor şi societății informaționale
Activitatea în domeniul afacerilor europene a constat în pregătirea Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene, în domeniul de competență al MCSI. Astfel,
activitatea în domeniul afacerilor europene s-a axat pe organizarea evenimentelor
incluse în calendarul oficial al Președinției române la Consiliul Uniunii Europene,
urmărirea progresului legislativ al dosarelor în lucru la nivel european din domeniul
comunicaţiilor şi societății informaționale, participarea la reuniuni și grupuri de lucru.
Participări la reuniuni, activități și grupuri de lucru
1. Colaborare interministerială prin participarea la grupuri de lucru care să susțină
activ Președinția României la Consiliului Uniunii Europene din ianuarie - iunie 2019;
2. Participare activă la Comitetul de Coordonare a Sistemului de Gestionare a
Afacerilor Europene (CCAE) și la ședințe pregătitoare referitoare la stadiul
negocierilor pentru procesul Brexit;
3. Implicare activă atât în efortul de organizare a Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene, din timpul primului semestru 2019 (pregătire priorități, program
evenimente, coordonatori dosare etc.), cât și în negocierea dosarelor din domeniul
de activitate al ministerului;
4. Participare la Conferința The Tree Seas Initiative Forum - Foreseeing the Digital
Future, Zagreb, Croația, 22-23 octombrie 2018;
5. Participare la reuniunile Consiliului Afaceri Generale Art. 50 și la întocmirea
documentelor aferente în susținerea procesului de negociere privind Acordul de
retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană;
6. Participare și întocmirea documentelor aferente reuniunilor Grupului de lucru
interministerial al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;
7. Participare și întocmirea documentelor aferente reuniunilor Grupului de lucru
interministerial în vederea definirii unei strategii pentru regiunea Carpaților;
8. Reuniune GLI DAPIX – protecția datelor;
9. Reuniune GLI-5G;
10. Reuniuni CCAE - Comitetul de coordonare a Sistemului național de gestionare a
afacerilor europene;
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11. Participări la negocierile desfășurate în cadrul Ministerului de Finanțe pentru
pregătirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027;
12. Participare la reuniunea pe tema Inteligenței Artificiale, desfășurată la Ministerul
Economiei, în prezența doamnei Lowri Evans, DG Grow;
13. Participare la Seminarul de promovare și informare din cadrul proiectului FEMINA
(Female participation in high-tech enterprises) finanțat prin programul INTERREG
EUROPE, Hotel Radisson Blu, București, 08.11.2018;
14. Participare la evenimentul Digital Future Forum/Forumul Viitorul Digital, SNSPA,
București, 12 Decembrie 2018, în cadrul Panelului Viitorul Pieței Unice Digitale –
contextul actual, oportunități și provocări;
15. Participare la a V-a întâlnire a sub-grupului de lucru pentru competențe digitale și
joburi, Viena, 6 decembrie 2018, ca parte a Strategiei pentru Piața Unică Digitală
(DSM sub-group on Digital Skills and Jobs), eveniment organizat în cooperare cu
Comisia Europeană - Direcția Generală pentru Rețele de Comunicații, Conținut și
Tehnologie. Acest grup de lucru a reunit reprezentanți ai coalițiilor naționale,
reprezentanți ai guvernelor statelor membre și membrii consiliului de conducere.
Întâlnirea a avut loc în marja Conferinței ICT2018: Imagine Digital - Connect
Europe. Întâlnirea din Viena s-a axat pe implementarea planului de acțiune al
Coaliției, statusul strategiilor naționale pentru competențe digitale și cum se pot
crea legături și sinergii între ele.În cadrul grupul de lucru, s-a vorbit despre
importanța strategiilor pentru dezvoltare în domeniul competențelor digitale. S-a
vorbit și despre noul cadru Financiar Multianual, cu precădere despre programul
Digital Europe, ce include competențele digitale ca una din cele 5 priorități. S-a
solicitat statelor membre creșterea fondurilor pentru programul Digital Europe.
Doamna Bonefehld-Dahl își exprimă optimismul pentru Programul Europa Digitală,
precum și pentru Connecting Europe Facility din noul Cadru Financiar Multianual.
Programul Europa Digitală a fost deja aprobat de Consiliu, iar CEF urmează a fi
aprobat. De asemenea, s-a menționat un viitor raport pentru susținerea digitalizării.
S-a subliniat importanța unei abordării cuprinzătoare în domeniul digitalizării care
să includă aspecte precum inteligența artificială, despre care a spus că este
necesară o abordare coordonată. A mai menționat faptul că trebuie luat în
considerare impactul noilor tehnologii, precum și aspectele etice când vorbim de
inteligența artificială.
Prima sesiune a sub-grupului de lucru – Implementarea Planului de acțiune
elaborat de Consiliul de Conducere.
Această sesiune a început prin prezentarea a două exemple de acțiuni care au avut
rezultate tangibile: EU Code Week și Digital Skills for SMEs.
A mai fost prezentat și un Proiect Pilot în domeniul competențelor digitale: noi
profesii, noi metode educaționale, noi locuri de muncă. Scopul acestui proiect este
de a oferi Comisiei Europene un program structurat pentru training-ul angajaților
din IMM-uri și persoanelor fără loc de muncă, pentru a-i învăța competențe digitale
ce sunt necesare într-o lume modernă. Proiectul include: Vânzări, Marketing și
Cybersecurity în domeniul digital, Introducere completă în domeniu, introducere în
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Data Analytics, Strategii digitale de marketing pentru imm-uri și Agile Software
Development.
În concluzie, s-a menționat, în primul rând, o discrepanță între politici și nevoile
reale ale IMM-urilor, precum și faptul că un design centrat pe utilizator ar trebui să
se focuseze pe format și metode. De asemenea, am fost sfătuiți să nu facem profilul
în funcție de regiune sau statutul profesional. O altă concluzie a fost faptul că mai
multe aspecte tehnice necesită contactul direct, iar cea din urmă concluzie a fost
că o abilitate crescută de a personaliza conținutul este echivalentă cu un impact
mai mare.
După prezentarea celor două exemple de acțiuni, tot în cadrul primei sesiuni de
lucru, participanții au fost împărțiți în grupe, în funcție de aranjarea la masa (
format mese rotunde, așezarea nu a fost prestabilită). La fiecare masă s-a aflat și
un membru al Consiliului de Conducere. Fiecare masă a purtat discuții cu tema Cum
poate fi Coaliția transformată într-o mișcare pan-europeană? Rolul membrilor
Consiliului era de a lua notițe pe care ulterior le vor încadra într-o prezentare ce va
fi transmisă participanților. O parte dintre aceștia au prezentat câteva idei sălii
după încheierea sesiunii de lucru pe echipe. Discuțiile au avut ca bază Planul de
Acțiune pentru 2018 si mai departe al Coaliției pentru competențe digitale și locuri
de muncă, plan adoptat de către Consiliul de Conducere în data de 17 septembrie
2018.
Grupul de lucru a continuat cu cea de-a doua sesiune intitulată Crearea de
strategii naționale în domeniul competențelor digitale - ce e nou și ce urmează.
În cadrul acestei sesiuni, s-au prezentat două exemple de urmat, unul din Polonia și
celălalt din Franța.
În cadrul concluziilor, s-a menționat și o lipsă a evaluării strategiilor trecute, utilă
în a evalua trendurile și schimbările survenite. De asemenea, lipsesc datele cu
privire la proiectele individuale, indicatori sau obiective specifice, ceea ce face
imposibilă evaluarea proiectelor și strategiilor.
Evenimente SUERD și PRES RO
-

Organizarea evenimentului Dunărea Digitală, care a avut loc în perioada 12-13
decembrie 2018, eveniment inclus în calendarul oficial al SUERD.
Evenimentul Dunărea Digitală a debutat, în prima zi, cu o serie de alocuțiuni
oficiale susținute de domnul Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, de doamna Graţiela Leocadia GAVRILESCU, ViceprimMinistru, Ministrul Mediului şi de domnul Jurgen Reizner, Steinbeis Institute, BadenWuertenberg, Germania.
A urmat apoi o serie de prezentări:
- Prezentarea Rețelei europene a comisarilor și ofițerilor dunăreni – vector de
comunicare şi lobby inter-instituţional pentru succesul cooperării
transnaţionale a fost susţinută de către domnul Sever Avram – Coordonator
General CIO-SUERD, Preşedinte Executiv Asociaţia CLDR);
- Prezentarea proiectului Dunărea atractivă – Îmbunătățirea capacității pentru
creșterea atractivității teritoriale a regiunii Dunărea a fost susţinută de PhDc.
Sabina LEOPA, Manager proiecte EU, URBASOFIA.
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Ulterior acestei prezentări a avut loc o sesiune demonstrativă privind Platforma
TAMP ROMANIA, inclusiv o componentă de ‖capacity building‖ (consolidarea
capacității instituționale) în relația cu participanții la eveniment: cum se realizează
evaluarea corectă a unei situații teritoriale, care sunt modalitățile de elaborare a
unui ‖set de politici publice relevante‖ pentru întrunirea contextului de lucru
viabil.
Momentul final a fost consacrat formulării unor concluzii și a pașilor de urmat la
nivel transnațional sub deviza ‖Către un Memorandum pentru o regiune dunăreană
atractivă‖.
A urmat prezentarea Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie
Industrială.
Cea de-a doua zi a Evenimentului Dunărea Digitală a debutat cu o alocuțiune
oficială susținută de doamna Secretar de stat, Maria Manuela Catrina. În
deschiderea lucrărilor a mai avut o intervenție și domnul Ciprian Dediu, director de
cabinet al Secretarului de stat.
Sesiunea de prezentare a proiectelor digitale a debutat cu intervenția domnului
Rudoph Mihaiu (Enten Systems), intitulată Dunărea-fluviu digital
Sesiunea a continuat cu prezentarea reprezentanților Syswin Solutions, intitulată
Zero Power Monitoring System, Smart City, Smart Agriculture.
În continuare, domnul Adrian Zărnescu, a realizat prezentarea unei balize smart
utilizată pentru monitorizarea apei.
Domnul Cotiso Hanganu (Q&Q Info Consult SRL) a susținut o prezentare intitulată
SmartFarm, agricultura de precizie. Vorbitorul a menționat în prezentarea sa,
utilizarea inteligenței artificiale pentru realizarea de predicții automate în
domeniul agriculturii.
Domnul Marius Dascălu a oferit o prezentare pe tema digitalizării sistemelor de
monitorizare, comandă și control, în contextul obiectivelor și priorităților SUERD.
Domnul Tudor Cristea, din partea Palo Alto Networks - lider în securitatea
organizaţiilor, a avut o prezentare despre platforma de securitate operaţională
(Security Operating Platform). Palo Alto Networks conduce noua eră în securitate
cibernetică protejând mii de clienţi enterprise, guvernamentali şi furnizori de
servicii împotriva atacurilor cibernetice. Spre deosebire de produsele tradiționale,
fragmentate, platforma de securitate Palo Alto permite operarea în siguranţă a
afacerii şi oferă protecţie bazată pe ceea ce contează mai mult în mediile de calcul
dinamice de astăzi: aplicaţii, utilizatori şi conţinut.
Prezentarea domnului Phillip Richard Mandisodza s-a intitulat Navă de Cercetare
Fluvială.
Prezentare exemplu de bune practici și model de succes - Centrul de afaceri,
Incubatorul și Clusterul de la Sf. Gheorghe a fost susţinută de doamna Mátyus Enikő.
Prezentare Agricultura digitală, tehnologii şi echipamente a fost susţinută de către
domnul Nicolae Valentin Vlăduț, din partea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare –
INMA BUCUREŞTI.
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Pregătirea următoarelor evenimentelor ce vor avea loc pe perioada Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene:









High Level Conference on e-government and TBC Meeting of e-Government Action
Plan Steering Board and Digital Economy Iași MoU;
Informal Council TTE and HLC on Eastern Partnership;
Start-Up Europe Summit 2019;
Smart City and Urban Resilience;
E-Commerce Interactive Dialogue;
Exercițiu Cyber- CyberDrill;
Ministerial Conference on Filling the Digital Gap in our Digital Single Market;
Digital Assembly.

IV.2.9. Proiectul e-Romania 2
Portalul e-România, a fost proiectat să cuprindă cel mai amplu conţinut
informaţional despre România, asigurând un set de funcționalități principale și derivate,
structurate pe următoarele arii de interes: informarea cetățeanului, colaborarea între
cetățean și autoritatea publică, colaborarea între autoritățile publice și aspecte
administrative și de securitate a informației.
Portalul are o adresabilitate către toate instituţiile publice centrale şi locale,
operaţiunea de actualizare a informaţiilor din portal este un proces deschis şi dinamic
la îndemana utilizatorilor acestui instrument.
În ceea ce priveşte publicarea conţinutului propriu-zis, fiind vorba de un conținut
informațional vast (instituții, organizații, asociații, școli din întreaga țară structurat la
nivel national, județean, local etc.), aplicaţia/ portalul e-România promovează
principiile descentralizării și al subsidiarității. Astfel, într-o primă etapă, au fost
publicate informații minimale despre toate localitățile, instituțiile, organizațiile din
România și ulterior MCSI a demarat mai multe etape de promovare a acestuia și de
cooptare a tuturor instituțiilor, organizațiilor, asociațiilor din țară în vederea
îmbogățirii conținutului informațional. Viziunea şi dorinţa MCSI a fost aceea a unei
instituții responsabile care a dorit să creeze o rețea de utilizatori autorizați ai fiecărei
instituții, organizații, asociații din România, fiecare dintre aceștia urmând să publice
informații corecte, complete și constant actualizate despre entitatea pe care o
reprezintă.
De asemenea, instituțiile vor avea posibilitatea să comunice direct cu cetățenii
prin crearea, în interiorul portalului, de site-uri proprii, fără niciun cost.
Informațiile existente în aplicaţie/ portal urmau a fi actualizate și diversificate
direct de către autoritățile publice și comunitățile locale, pentru a reflecta cât mai
corect și operativ atât specificitatea zonei geografice cât și activitățile proprii, și care
vor fi responsabile pentru conținut după momentul lansării.
La nivelul MCSI, s-a avut în vedere utilizarea funcţionalității de construcţie pagină
portal, funcţionalitate care poate contribui la realizarea fără costuri a unei pagini Web.
Prin intermediul acestei pagini web s-a dorit promovarea soluţiilor disponibile pentru
susţinerea mediului de afaceri din România.
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Urmare a demersurilor întreprinse de MCSI privind acțiunea de promovare,
începută în luna mai 2016, prin retransmiterea de scrisori către Prefecturile din țară,
Consiliile Județene, primăriile de municipii, ministere, numărul utilizatorilor înrolați a
crescut cu aproximativ 248%, de la 360 existenți la data de 17.05.2016 până la 892
înrolați spre finele anului 2017.
Începând cu luna decembrie 2017, aplicația/ portalul e-Romania nu poate fi
accesat on-line pe adresa www.portaleromania.ro, deoarece aplicația/ portalul s-a
aflat într-un proces de expertizare/ evaluare tehnică din punct de vedere hardware și
software, conform celor stabilite în cadrul ședinței din data de 08.12.2017 a
Comitetului Director privind Operaționalizarea Proiectelor (CDOP) constituit la nivelul
MCSI.
Urmare a concluziilor expertizei tehnice, ce au fost menționate de
implementatorul Omnilogic în Raportul de evaluarea hardware și software a platformei
e-Romania, membrii Comitetului Director privind Operaționalizarea Proiectelor urmează
să ia o decizie privind modalitățile de rezolvare a situației existente , astfel încât să se
analizeze ce poate oferi în continuare aplicația/ portalul.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a întreprins și întreprinde
permanent eforturi și diligențele necesare pentru identificarea unor soluții care să
asigure funcționalitatea echipamentelor componente în parametri optimi. La momentul
actual, prin intermediul Comitetului Director privind Operaționalizarea Proiectelor,
constituit la nivelul MCSI, urmare a consultărilor avute pentru găsirea unor soluții care
să asigure funcționalitatea aplicației/ portalului e-Romania, se derulează o serie de
proceduri, ca acesta platformă informatică să fie adaptată astfel încât să vină în
sprijinul extinderii portofoliului de servicii, coroborat cu upgradarea funcționalităților
la noile tehnologii în domeniul IT.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin intemediul Comitetului
Director privind Operaționalizarea Proiectelor, constituit la nivelul MCSI, întreprinde,
deasemenea, o serie de acțiuni concrete în vederea operaționalizării portalului în
vederea implementării unor obiective asumate de mai multe ministere de linie și
prevăzute în strategiile naționale aprobate la nivelul Guvernului, astfel având
convingerea că în perioada următoare, se vor crea toate facilitățile necesare în sprijinul
și folosul cetățeanului.
De asemenea, au avut loc discuții cu Ministerul Culturii și Identității Naționale,
Ministerul Transporturilor și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatica
(ICI București). Decizia adoptată în cadrul Comitetului Director a fost aceea de clonare
a portalului e-Romania 2 pe o platformă wordpress cu sprijinul Institutului Național de
Cercetare - Dezvoltare în Informatica, respectiv gazduirea portalului e-Romania 2 pe o
mașina virtuală în datacenter-ul ICI București.
IV.2.10. Achiziția dreptului de utilizare de produse software pentru instituțiile
publice
Având în vedere Memorandumul cu tema ,,Măsuri necesare pentru utilizarea
licenţelor Microsoft în instituţiile publice beneficiare şi sistemul educaţional‖,
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin H.G. nr. 460/2009 i-a fost
atribuită competenţa de a desfăşura procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă
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sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, după caz, în vederea
încheierii unui acord-cadru ce avea ca obiect achiziţia dreptului de utilizare de produse
software prin închiriere cu opţiune de cumpărare. S-a mandatat
Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în numele Guvernului, să desfăşoare
procedura de achiziţie publică.
În urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă, în baza H.G. nr.460/2009 şi
cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 12.08.2009,
a fost încheiat acordul cadru cu câştigătorul licitaţiei.
În baza H.G. nr. 460/2009 pentru atribuirea competenţei Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura procedura de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de
participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achiziția
dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare,
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a desfășurat procedura de licitație
deschisă pentru achiziționarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere
cu opțiune de cumpărare.
În urma procedurii de licitație publică, desfășurată în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, a fost
desemnata câștigătoare Asocierea formata din D-Con.Net.AG - lider asociere, D-Con.Net
GMBH - membru asociere, Comsoft Direct AG - membru asociere, Bechtle Holding
Scweitz AG - membru asociere şi Dim Soft S.R.L. - membru asociere, fiind încheiat
Acordul Cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 și ulterior, contracte subsecvente prin
care s-a asigurat închirierea produselor software pentru instituțiile publice.
La data de 30.04.2013, a fost semnat Contractul de furnizare produse nr.37/2013
(RO/41 din data de 03.04.2013), contract subsecvent Acordului cadru de furnizare
nr.32/12.08.2009, între Ministerul pentru Societatea Informaţională (actualmente
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale) şi Asocierea formata din DCon.Net.AG (lider asociere), D-Con.Net GMBH (membru asociere), Comsoft Direct AG
(membru asociere), Bechtle Holding Scweitz AG (membru asociere) şi Dim Soft S.R.L.
(membru asociere).
Obiectul contractului îl constituie livrarea drepturilor neexclusive de utilizare pe
durată nelimitată (licenţe perpetue) a produselor software Microsoft, ai căror utilizatori
sunt instituţiile publice din aparatul central (ministere și autorități publice).
La data de 06.06.2013, D-Con.Net.AG (lider asociere) a emis factura numărul RO04, potrivit căreia a fost stabilit următorul grafic de efectuare a plăților:
1. Tranșa I – 24-31.10.2013 – 11.084.730,86 Euro
2. Tranșa II – 24-31.10.2014 – 11.084.730,86 Euro
3. Tranșa III - 24-31.10.2015 – 11.084.730,86 Euro.
În acest sens, Ministerul a achitat conform graficului de plată la data 30.10.2013,
tranșa I în valoare de 11.084.730,86 euro, prezentându-se toate documentele
justificative pentru efectuarea plății, respectiv certificatul de rezidență fiscală emis pe
numele D-Con.Net.AG.
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La data de 31.10.2014 trebuia efectuată plata tranșei a II, aferenta contractului
care face obiectul cauzei mai sus menționate, însă instituția noastră s-a aflat în
imposibilitate de efectuare a plații din următoarele motive:
Ministerul în calitate de autoritate publică este obligată în realizarea interesului
public legitim să asigure și să vegheze la respectarea principiului priorității interesului
public față de principiul libertății contractuale.
În cadrul oricărei instituții publice îndeplinirea condițiilor de plată este supusă
verificărilor cotrolorului financiar delegat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
Astfel, prima plată efectuată în cadrul contractului a fost supusă unei astfel de
verificări și a făcut totodată și obiectul de control al Curții de Conturi. În consecință și
următoarele plăți aferente contractului trebuiau să îndeplinească aceleași condiții care
au justificat efectuarea primei plăți.
Având în vedere că plata incumbă unei instituții publice, aceasta trebuie efectuată
cu respectarea prevederile actelor normative specifice în domeniu: Codul fiscal, Legea
privind finanțele publice nr.500/2002, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența
și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
De asemenea, în cadrul procedurii de plată trebuie respectate și îndeplinite
condițiile specifice ce decurg din legislația specifică aplicabilă, respectiv:
- plata se efectuează în termenul de valabilitate al contractului;
- documentele ce stau la baza plății, respectiv contractul, factura, certificatul de
rezitrebuie să cuprindă informații actuale;
- trebuie să existe identitate între părțile contractuale și documentele depuse în
susținerea plății.
La data scadenței celei de-a doua tranșe aceste condiții nu au fost îndeplinite,
Ministerul nefiind notificat de către contractant cu privire la modificările intervenite.
I. Întrucât la momentul efectării plății celei de-a doua tranșe au fost constate o serie de
nereguli, la finalul anului 2014, Ministerul a promovat o acțiune în instanță, în
contradictoriu cu părțile contractante (D-Con.Net.AG -D-Con.Net GMBH, Comsoft Direct
AG, Bechtle Holding Schweitz AG, Dim Soft S.R.L.) și Unicredit Tiriac Bank, pe rolul
Tribunalului București fiind înregistrat Dosarul nr. 45482/3/2014.
După ce instanța de fond ne-a respins acțiunea, prin Hotarârea nr. 1174/2017 din
14.03.2017 Curtea de Apel București a admis recursul promovat de MCSI dispunând:
 Casează în parte sentinţa recurată nr. 7979/13.11.2015 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti Secţia a II a CAF.
 Rejudecând cererea de suspendare a executării contractului întemeiată pe
dispoziţiile OUG nr 34/2006, admite cererea şi dispune suspendarea executării
contractului de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 în ceea ce priveşte plata tranşei
a doua de preţ, până la soluţionarea definitivă în fond a prezentei cauze.
 Reţine spre rejudecare în fond cererea de chemare în judecată, fixând termen de
judecată cu citarea părţilor la data de 29.05.2017, complet 1R, orele 9.00, Sala E01.
 Menţine sentinţa recurată în ceea ce priveşte soluţiile următoare: respingerea ca
inadmisibilă a cererii de suspendare a executării contractului întemeiată pe art. 14
şi art. 15 din Legea nr. 554/2004; respingerea ca neîntemeiată a excepţiei lipsei de
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interes cu privire la cererile având ca obiect: - obligarea noilor membri ai asocierii
de face dovada asumării tuturor obligațiilor ce le revin prin contract, precum şi
prezentarea acceptului din partea celorlalţi membri ai asocierii privind
deţinerea/atribuirea calităţii de lider al asocierii către noul membru al asocierii
care a rezultat în urma modificărilor/schimbărilor în structura asocierii; - obligarea
pârâţilor de a prezenta documente care să ateste că în prezent cel putin unul dintre
membrii noii asocieri deţine calitatea de reseller autorizat de Microsoft; - obligarea
membrilor noii asocieri de a notifica reclamantul cu privire la toate modificările
survenite şi justificarea detaliată a acestora; - obligarea pârâţilor să pună la
dispoziţia reclamantului certificatul de rezidenţă fiscală aferent beneficiarului
plăţii; respingerea ca fiind formulate împotriva unei persoane fără calitate
procesuală pasivă, a cererilor formulate în contradictoriu cu pârâta Unicredit Bank
SA, având ca obiect: - obligarea noilor membri ai asocierii de face dovada asumării
tuturor obligațiilor ce le revin prin contract, precum și prezentarea acceptului din
partea celorlalţi membri ai asocierii privind deţinerea/atribuirea calităţii de lider al
asocierii către noul membru al asocierii care a rezultat în urma
modificărilor/schimbărilor în structura asocierii; - obligarea pârâţilor de a prezenta
documente care să ateste că în prezent cel puțin unul dintre membrii noii asocieri
deţine calitatea de reseller autorizat de Microsoft; - obligarea membrilor noii
asocieri de a notifica reclamantul cu privire la toate modificările survenite și
justificarea detaliată a acestora. Definitivă.
La data de 26.06.2018, Curtea de Apel București a soluționat definitiv dosarul
45482/3/2014* pronunțând hotărârea 3929/2018:
‖Judecare după casare/desfiinţare
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâţii
SYNOTECH GLOBAL SERVICES SWITZERLAND AG şi UNICREDIT BANK SA să prezinte
părţii reclamante, în legătură cu invocarea contractului de factoring nr.
186/28.09.2009 plus condiţiile speciale nr. 4 din 02.07.2013 ale contractului de
factoring menţionat, pentru efectuarea de către partea reclamantă a plăţii
diferenţei de preţ aferent contractului de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 către
pârâta UNICREDIT BANK SA, a acordului fiecăruia dintre ceilalţi pârâţi membri ai
asocierii (respectiv D-CON.NET GMBH, COMSOFT DIRECT AG, BECHTLE HOLDING
SCHWEITZ AG şi SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA SRL) la transmiterea către
pârâta UNICREDIT BANK SA a cotei ce i se cuvine fiecăruia din diferenţa de preţ
aferent contractului de furnizare produse nr. 37/30.04.2013. Respinge în rest
cererea de chemare în judecată. Definitivă. Pronunţată azi, 26.06.2018, în cond.
art. 402 rap. la art. 396 alin. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei
instanţei.
Document: Hotarâre 3929/2018 26.06.2018‖
II. Întrucât la momentul efectării plății celei de-a treia tranșe au fost constate o serie
de nereguli, la finalul anului 2015, Ministerul a promovat o acțiune în instanță, în
contradictoriu cu părțile contractante (D-Con.Net.AG -D-Con.Net GMBH, Comsoft Direct
AG, Bechtle Holding Schweitz AG, Dim Soft S.R.L.) și Unicredit Bank pe rolul
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Tribunalului București fiind înregistrat dosarul nr. 47350/3/2015, acțiune prin care se
solicită:
- obligarea pârâților de la pct.1 de a încheia cu Ministerul Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională un act adițional la contractul de furnizare produse
nr.37/2013 ( RO/41 din data de 03.04.2013), atribuit conform prevederilor OUG nr.
34/2006, care să conțină prevederi referitoare la schimbările intervenite în
structura Asocierii și modalitatea de efectuare a plăților;
- obligarea pârâților de la pct.1 de a prezenta documente care să ateste că în prezent
cel puțin unul din membrii noii Asocieri deține calitatea de reseller autorizat de
Microsoft, condiție minimă și obligatorie în procedura de atribuire și de asigurare a
valabilității contractului până la data încetării acestuia;
- obligarea pârâților să pună la dispoziția Ministerului toate înscrisurile necesare
efectuării plății, în condiții de legalitate, respectiv:
- prezentarea acceptului tuturor membrilor Asocierii cu privire la beneficiarul de
drept al tranșelor de plată ce rezultă din contractant;
- prezentarea contractului de factoring încheiat între Asociere și UniCredit Bank,
actualizat ca urmare a modificărilor intervenite în structura Asocierii;
- exonerarea Ministerului de la plata penalităților de întârziere, întârziere cauzată de
imposibilitatea de plată din culpa pârârâților, de la data scadentă a plății până la
momentul efectuării acesteia, respectiv:
- constatarea inexistenței dreptului de creanță al pârâților cu privire la
penalitățile de întârziere aferente celei de-a III-a tranșe de plată, ca urmare a
neîndeplinirii clauzelor contractuale de către pârârâți;
- suspendarea executării contractului nr. 37/2013 (RO/41 din data de 03.04.2013)
până la soluționarea cauzei pe fond.
La termenul de judecată din data de 19.09.2016 dosarul 47350/3/2015 a fost
suspendat până la soluţionarea definitivă a Dosarului nr.45482/3/2014.
La termenul din 24.09.2018 dosarul a fost repus pe rol iar la termenul din
19.11.2018 cauza a fost amânată pentru depunerea hotărârii pronunțate în dosarul
45482/3/2014* acordă termen la data de 18.02.2019
Document: Încheiere de şedință 19.11.2018
III. Prin cererea de chemare în judecată formulată de către UniCredit Bank S.A. în
Dosarul nr. 716/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București aceasta solicită obligarea
noastră la plata:
 sumei de 22.169.461,72 Euro în echivalent lei la data plății, reprezentând ultimele
două tranșe egale din prețul Contractului de furnizare poduse nr.
37/30.04.2013/RO41/03.04.2013;
 sumei de 13.733.982 Euro în echivalent lei la data plății, compusă din penalitățile de
întârziere în cuantum de 8.889.954 Euro datorate pentru întârzierea la plată a
tranșei a doua de preț în perioada 31.10.2014 – 10.01.2017 (și în continuare până la
data plății efective), și din penalitățile în cuantum de 4.844.027 Euro, în echivalent
lei la data plății, datorate pentru întârzierea la plata tranșei a treia de preț în
perioada 01.11.2015 – 10.01.2017 (și în continuare până la data plății efective),
conform art. 9.3 din Contractul de funizare produse nr. 37/30.04.2013.
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La termenul din 28.11.2018 dosarul a fost repus pe rol, instanța acordând
termen la data de 27.02.2019 pentru redactarea hotărârii în dosarul care a condus
la suspendarea cauzei.
Document: Încheiere de şedință 28.11.2018
IV.3. Gestionarea fondurilor structurale
Sumar executiv cu privire la activitatea Organismului Intermediar pentru
Promovarea Societății Informaționale
1. Axa prioritară III a Programului
Competitivității Economice” 2007-2013:

Operațional

Sectorial

„Creșterea

a. Contractat = 618,34 mil euro FEDR, reprezentând 183% față de alocat;
b. Bun de plată acordat = 379,23 mil euro, reprezentând 112,3% din total FEDR;
c. Proiecte în monitorizare 1272 cu o valoare totală a FEDR contractată de 446,19 mil
euro;
d. 105 vizite de durabilitate realizate în 2018;
e. 32 suspiciuni de neregulă analizate și finalizate prin procese verbale de constatare a
neregulilor având creanțe bugetare în cuantum de 4.593.822,89 RON.
2. Axa prioritară II a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:
a. Au fost elaborate 5 ghiduri ale solicitantului:
- acțiunea 2.2.1, apel 2;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea e-guvernare și open data;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea cloud guvernamental;
- acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a
rețelelor informatice;
- acțiunea 2.3.3, secțiunea e-sănătate;
b. 5 ghiduri ale solicitantului au fost supuse consultării publice:
- acțiunea 2.2.1, apel 2;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea e-guvernare și open data;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea cloud guvernamental;
- acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a
rețelelor informatice;
- acțiunea 2.3.3, secțiunea e-sănătate;
c. Au fost lansate apeluri în valoare de aproximativ 321.04 mil euro:
- acțiunea 2.2.1, apel 2 – 25 mil. Euro;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea e-guvernare și open data – 17.54 mil. Euro;
- acțiunea 2.3.3, secțiunea e-sănătate – 30 mil. Euro;
- acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la
internet – 55,55 mil. Euro;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea evenimente de viață – 25 mil. Euro;
- acțiunea 2.3.1, secțiunea cloud guvernamental – 45 mil. Euro;
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-

acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a
rețelelor informatice – 30 mil. Euro;
acțiunea 2.3.3, secțiunea e-educație – 92,95 mil. Euro;

d. Au semnate contracte de finanțare :
- 6 contracte în valoare de aproximativ 94.66 mil euro FEDR – beneficiari
publici;
- 5 contracte în valoare de aproximativ 7.81 mil euro FEDR – beneficiari privați,
Context general
Domeniul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor este la ora actuală unul dintre
domeniile cele mai productive, asigurând simplificarea proceselor decizionale,
dezvoltarea relaţiilor interumane şi a mediului de afaceri. În acelaşi timp domeniul
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor contribuie activ la creşterea competitivităţii
economice şi dezvoltarea unui mediu sănătos de afaceri. Astfel, avem ocazia să
exploatăm potenţialul tehnologic al României şi să ne punem în valoare ca societate
tehnologică şi comunicaţională.
Pentru sprijinirea dezvoltării susţinute a sectorului TIC au fost alocate fonduri
structurale, la care au acces atât companiile, cât şi autorităţile publice.
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, structură ce
funcţionează la nivel de direcţie generală în cadrul Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale, are ca scop gestionarea proiectelor finanţate din fonduri
structurale destinate domeniului TIC prin implementarea operaţiunilor Axei Prioritare 3
―Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public‖, din cadrul
Programului Operaţional Sectorial ―Creşterea Competitivităţii Economice‖ și prin
implementarea Acțiunilor din cadrul Axei Prioritare 2 Tehnologia informatiei si
comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva din cadrul Programului
Operațional Competitivitate 2014-2020.
Fondurile gestionate:
- În cadrul Axei Prioritare 3 a POS CCE pentru perioada 2007 - 2013 au fost în valoare
de 463.66 mil. Euro, din care:
 379,66 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 84 milioane Euro fonduri de la bugetul de stat;
- În cadrul Axei Prioritare 2 a POC pentru perioada 2014 - 2020 sunt de 630,20 mil.
Euro, din care:
 531,9 milioane Euro din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 98,28 milioane Euro fonduri de la bugetul de stat.
A. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Conform Acordului de Parteneriat și Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru
stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene
structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaționale are calitatea de Organism Intermediar fiind
responsabil de coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor europene structurale şi
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de investiţii.
Domeniul de gestiune îl reprezintă implementarea Axei Prioritare 2 Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, cu o alocare
financiară din partea UE de 531,90 mil euro.
Acțiunea 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă - alocat UE 100 mil
euro (din care RO NET - proiect fazat 55 mil euro)
Indicatori: 400.000 gospodării (numai în regiunile mai puţin dezvoltate).
 Acţiuni implementate:







Modificarea POC prin scăderea indicatorului – număr de gospodării;
Lansarea Ghidului Solicitantului și a schemei de ajutor de stat – în valoare de 55,55
mil. euro (05.07.2018 au fost postat anunțul privind lansarea, urmând ca în perioada
06.08.2018-04.10.2018 să se depună proiecte),
Demararea evaluării celor 36 de proiecte depuse;
Semnarea a 5 contracte de finanțare,
Postarea în consultare publică a ghidului solicitantului pentru apelul 2.

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere – alocare buget 67 mil euro (Buget
alocat 50 mil euro + 17 mil euro supracontractare)
Indicatori: 30 de produse/ servicii TIC inovative susținute.
 Tipuri de intervenţii:


Realizarea unor game de produse/servicii TIC inovative cu aplicabilitate în restul
economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
 Acţiuni implementate:





Apel lansat în noiembrie 2015 pentru finanțare de produse și servicii TIC inovative 220 proiecte depuse (aprox 100 mil euro FEDR),
126 de contracte în valoare de 227,31 milioane lei (FEDR:189,42 milioane lei,
BS:37,89 milioane lei),
Lansarea Ghidului Solicitantului și a schemelor de ajutor de stat și de minimis
pentru apelul 2 de proiecte. Alocare – 25 mil. euro. Perioadă depunere proiecte: 30
ianuarie 2019 – 29 aprilie 2019;

Acțiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a
cadrului de derulare a comerțului electronic - alocat UE 4 mil euro
Indicatori: 1000 certificate de încredere acordate magazinelor on-line.
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 Tipuri de intervenții:


Dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de monitorizare a tranzacţiilor online şi acordarea de certificate de încredere magazinelor on-line
 Etape de implementat:



Lansarea Ghidului Solicitantului în urma finalizării SIPOCA 18-proiect finanţare POCA
- vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic

Acțiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor informatice
dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața
cetățenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a
comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - alocat UE 182,91 mil euro
Indicatori: 36 servicii publice aferente evenimentelor de viaţă aduse la nivelul IV
de sofisticare on-line.










 Etape implementate:
Secțiunea BIG DATA – buget 40 mil Euro (apel deschis în data de 09.06.2016 până la
epuizarea bugetului). Au fost contractate 3 proiecte (SRI, ONRC, Consiliul
Concurenței) aferente secţiunii BIG-DATA, în valoare de aproximativ 36 mil euro;
Secțiunea Interoperabilitate – buget 50,68 milioane euro FEDR (apel deschis în data
de 27.11.2017 până la epuizarea bugetului), fiind contractate două proiecte (MAISIIEASC 25.06.2018, MCSI – EIDAS – 29.05.2018), în valoare de 35,35 mil. euro FEDR,
proiectul ‖HUB‖ al MAI a fost depus în data de 14.12.2018;
Secțiunea evenimente de viață (ONRC) – a fost lansat ghidul solicitantului în data de
06.02.2018 - alocare 25 milioare euro FEDR – a fost depus proiectul în data de
13.12.2018;
Secțiunea e-guvernare și open data (MM, MAE, open data) – a fost lansat ghidul
solicitantului în data de 06.09.2018 ș - alocare 17.54 milioare euro FEDR;
Secțiunea cloud guvernamental – a fost lansat ghidul solicitantului în data de
25.07.2018 – alocare 45 milioane euro.

Acțiunea 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor
informatice - alocat UE 30 mil euro
Indicatori: 300 audituri de securitate susţinute.
 Tipuri de intervenţii:


POC va asigura dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor
în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice
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 Etape implementate:


a fost lansat ghidul solicitantului în data de 02.07.2018 - alocare 30 milioare euro
FEDR.

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice
în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - alocat UE 165 mil
euro
A. E-educație - alocat UE 100 mil euro:
Indicatori: 2.000 şcoli care utilizează OER, WEB 2.0 în Educaţie.
 Tipuri de intervenții:




Realizarea Platformei școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii
școlare virtuale;
realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic;
Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wireless campus, cu
prioritate în școlile gimnaziale.
 Etape implementate:



a fost lansat ghidul solicitantului în data de 20.03.2018, a fost contractat un proiect
(Wificampus) în valoare de 37.67 mil. euro - alocare 92,95 milioare euro FEDR.

B. E-incluziune - alocat UE 25 mil euro:
Indicatori 500 puncte de acces public la informaţii (PAPI) nou înfiinţate.
 Tipuri de intervenții:






Implementarea de Puncte de Acces Public la Informații în comunităţile
dezavantajate;
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a renunțat la calitate de beneficiar pentru
realizarea de PAPI;
La nivelul MCSI au fost consultate autoritățile publice locale în vederea stabilirii
gradului de interes pentru implementarea de PAPI.
 Etape implementate:
S-a notificat CE realocarea alocării de 25 mil. euro către acțiunea 2.2.1, apelul 2.

C. E-sănătate alocat UE - 30 mil euro :
Indicatori: 500 unităţi prespitaliceşti şi spitaliceşti care utilizează sisteme de
telemedicină (regiuni mai puţin dezvoltate).
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 Tipuri de intervenții:


Intervențiile în cadrul POC vor viza:
- Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic
al sănătăţii;
- Extinderea sistemului de telemedicină.
 Etape implementate:




S-a notificat CE cu privire la diminuarea indicatorului aferent și introducerea unui
nou indicator;
a fost lansat ghidul solicitantului în data de 01.10.2018 - alocare 30 milioare euro
FEDR.

D. E-cultură alocat UE - 10 mil euro
Indicatori: 200000 elemente de patrimoniu cultural digitizate.
 Tipuri de intervenții:


Intervențiile POC includ asigurarea infrastructurii necesare pentru:
- Digitizarea și expunerea on-line de produse culturale analogice;
- Maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuția la
Cultura Europeană.
 Etape implementate:



A fost contractat proiectul depus de către Ministerul Culturii și al Identității
Naționale în data de 13.07.2018, în valoare 9,4 mil. euro

Activitatea de gestionare proiecte - asistență tehnică:






Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul ―Continuarea sprijinului pentru
finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Organismului Intermediar
pentru Promovarea Societăţii Informaţionale implicat în gestionarea POC şi
închiderea POSCCE‖, cod 3.1.068
- Buget: 18.631.514,39 lei FEDR;
Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul ―Sprijin pentru evaluarea
proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 2 POC – Acţiunea 2.1.1.‖, în prezent
fiind în contractare
- Buget: 132.370,84 lei FEDR;
5 contracte de finanţare pentru care este asigurată implementarea de către
echipele de proiect nominalizate.
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Dezvoltarea capacității administrative
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale are alocat un
număr de 64 de funcţii publice (7 funcţii publice de conducere), fiind structurat pe trei
direcţii cu atribuţii specifice: Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare, Direcţia
Monitorizare, Direcţia Management Financiar şi Control, respectiv Compartimentul
ofițer de nereguli.
Activitățile desfăşurate cu privire la proiectele gestionate 2007-2013
Monitorizarea proiectelor
Activitatea de monitorizare presupune, conform Procedurilor Operaţionale de
lucru specifice, avizate de către Autoritatea de Management a POS CCE, următoarele:
 realizarea monitorizării tehnice la nivel de proiect și la nivel de axă;
 monitorizarea ajutoarelor de stat sau de minimis care fac obiectul finanțărilor din
fondurile comunitare.
Succint componentele monitorizării tehnice constau în:
a. Monitorizarea la nivel de proiect:


Primirea, înregistrarea, evaluarea rapoartelor privind progresul implementării
proiectului aprobat şi a raportului final de implementare din perspectiva
contractului de finanţare şi a condițiilor specifice;
 Realizarea de vizite de monitorizare, la nivelul întregii ţării, pe perioada de
implementare a proiectelor aprobate în scopul verificării modului de realizare a
obligaţiilor ce rezultă din contractul de finanţare şi din reglementările naţionale şi
comunitare din domeniu de referinţă. Aceste vizite de monitorizare trebuie
realizate, în mod continuu, în echipe alcătuite din minim doi reprezentanţi ai
direcției şi pentru fiecare proiect;
 Urmărirea durabilităţii proiectului finanţat care presupune realizarea de vizite după
perioada de implementare pentru verificarea respectării dispoziţiilor art. 57 din
regulamentul CE nr. 1083/2006. Echipele de vizită trebuie formate din minim doi
reprezentaţi ai serviciului.
b. Monitorizarea la nivel de axă:


Realizarea contribuției la raportul anual de implementare menționată în
Regulamentul nr. 1828/2006, în limita atribuțiilor conferite pentru gestionarea axei
prioritare I a POS CCE şi presupune colectarea, analiza şi interpretarea datelor
respective în raport cu obiectivele POS CCE.

Procesul de monitorizare se realizează continuu de către personalul cu atribuţii
specifice prin acţiuni de colectare de date şi informaţii, întocmire de rapoarte,
verificare, analiză şi avizare de rapoarte, introducere şi/ sau verificare date în SMIS,
precum şi prin vizite la faţa locului.
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Procesul de monitorizare începe din momentul contractării proiectului, respectiv
după semnarea Contractului de Finanţare şi continuă pe toată perioada de
implementare a acestuia, precum şi pe perioada de menţinere obligatorie a investiţiei.
Pe Axa prioritară 3 a POS CCE în anul 2018, la nivelul OIPSI, au fost efectuate un
număr de 105 de vizite de durabilitate. Prin monitorizarea durabilității investițiilor se
urmărește menținerea investiției efectuate în cadrul proiectelor pe o perioadă de 3/5
ani de la încheierea implementării acestora.
În ceea ce privește Axa prioritară 2 a POC 2014 -2020 în etapa de monitorizare se
află în gestiune un număr de 119 proiecte contractate cu valoare totală eligibilă de
1.315 mil lei și au au fost realizate următoarele activități principale:
 Au fost analizate și soluționate un număr de peste 1300 de notificări;
 Au fost analizate și soluționate peste 500 de rapoarte de progres.
 Au fost realizate 44 de vizite de monitorizare a proiectelor cu o valoare totală
eligibilă de 500 mil lei.
a. Managementul financiar și control
Activitatea de management financiar presupune asigurarea verificării cererilor de
rambursare, cererilor de plată cu cererile de rambursare aferente acestora și a
cererilor de prefinanţare depuse de beneficiari la OIPSI în baza contractelor de
finanțare încheiate şi transmiterea lor spre plată Autorității de Management, iar
colateral, începând cu martie 2013 (când a fost înființat Compartimentul de verificări
achiziții) verificarea procedurilor de achiziție desfășurate de beneficiari pentru
implementarea proiectelor respective.
În anul 2018 au fost primite spre analiză, aprobare și transmitere spre plată
Autorității de Management un număr de:
 368 de cereri de rambursare în cuantum de 226.493.029,43 mil lei
 63 de cereri de plată în cuantum de 24.254.711,42 mil lei
 102 cereri de prefinanțare în cuantum de 21.645.917,36 mil lei
Tototdată, urmare a analizării cererilor de rambursare/plată/prefinanțare au fost
transmise beneficiarilor un număr de aproximativ 800 notificări privind situația
cererilor de rambursare/plată/prefinanțare.
Activitatea de verificare a achiziţiilor, a conflictului de interese şi a incidenţei
indicatorilor de fraudă urmăreşte modul în care solicitanţii de finanţare şi beneficiarii
contractelor finanţate prin POC au derulat procedurile şi au atribuit/modificat ulterior
contractele de achiziţie.
Pe parcursul anului 2018, la nivelul Compartimentului Verificări Achiziţii au
fost primite, analizate și avizate către AM POC un număr de 518 proceduri de achiziţie,
din care: 6 pentru beneficiari publici (25 achiziţii directe) şi 493 pentru beneficiari
privaţi (80 proceduri competitive conform OMFE 1284 şi 413 achiziţii directe). Din
totalul procedurilor verificate, la 5 au fost aplicate corecţii financiare, pentru
nerespectarea prevederilor legale, conform OUG nr. 66/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, operate prin reduceri corespunzătoare a sumelor avizate spre
rambursare.
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Au fost realizate un număr de 44 vizite mixte de verificare la fața locului
împreună cu direcția monitorizare.
În ceea ce privește activitatea de control la sesizare, în anul 2018 s-au analizat
32 de suspiciuni de neregulă pentru proiecte în valoare totala de 38.867.968,68 RON.
Urmare a analizării celor 32 suspiciuni de neregulă s-au emis titluri de creanță în
cuantum total de 4.593.822,89 RON.
Proiectul major fazat RoNet din cadrul Axei prioritare 3 (POS CCE) și Axei prioritare
2 (POC)
S-a deblocat activitatea privind recepția investiției pe amplasamente. S-au
recepționat și solicitat la rambursare 20 de localități. Au fost solicitate la rambursare
fiind finalizată construcție, 538 de localități.
În anul 2018 Direcția Management financiar și control OIPSI a analizat 11 Cereri de
Rambursare depuse aferente Proiectului major RoNet, având grant/FEDR solicitat de
84,136,108.33 mil lei, respectiv 71,515,692.08 mil lei.
S-a aprobat spre plată de către OIPSI un grant/FEDR în cuantum de 84.135.248,31
mil lei , respectiv 71.514.961,06 mil lei.
IV.4. Indicatori în domeniul comunicațiilor și societății informaționale
a. În domeniul comunicațiilor electronice:

Indicatori

Evoluție
Sem. I
2018
3,2 mil.

Numărul de abonaţi telefonie fixă
Numărul de abonați telefonie mobilă (titulari de contract pentru servicii pe
12,3 mil.
bază de abonament)
Număr total utilizatori „activi‖ telefonie mobilă (utilizatori pe bază de
22,2 mil.
abonamente şi cartele preplătite „active‖
Rată de penetrare telefonie mobilă la 100 locuitori (%)
114 %
Rată de penetrare telefonie fixă la 100 gospodării (%)
40 %
Conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe (milioane)
Conexiuni de internet în bandă largă la puncte fixe în mediul rural
Conexiuni de internet în bandă largă la puncte fixe în mediul urban
Numărul total de conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte
mobile prin intermediul tehnologiilor 3G, 4G – cartele SIM (mil.)
Rata de penetrare Internet în bandă largă la puncte fixe la 100 gospodării
(%)
Numărul de abonaţi la servicii de retransmisie programe audiovizuale
(milioane)
Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de retransmisie a
programelor audiovizuale (%)

4,9 mil.
1,5 mil.
3,4 mil.
16,5 mil.
60 %
7,45 mil.
99,6 %
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Sursa: Informații furnizate de Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu precizarea că informațiile de mai sus sunt
date valabile la 30.06.2018, transmise de către operatori, potrivit dispozițiilor Deciziei
președintelui ANCOM nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către
furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații
electronice destinate publicului.
b. În domeniul societății informaționale:
Indicatori
Conectivitatea
Acoperirea serviciilor fixe de bandă largă (% gospodării)
Utilizarea serviciilor fixe de bandă largă (% gospodării)
Utilizarea serviciilor mobile de bandă largă (nr. abonamente la 100 de
persoane)
Acoperire 4 G (% gospodării)
Acoperirea accesului de generație următoare (NGA) (% gospodării)
Indicele prețurilor serviciilor de bandă largă
Capitalul uman
Utilizatori de internet (% persoane)
Cel puțin competențe digitale de bază (% persoane)
Specialiști TIC (% persoane încadrate în muncă)
Utilizarea internetului
Știri (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni)
Muzică, materiale video și jocuri (% persoane care au utilizat internetul în
ultimele 3 luni)
Video la cerere (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni)
Apeluri video (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni)
Rețele de socializare (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3
luni)
Servicii bancare (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni)
Cumpărături (% persoane care au utilizat internetul în ultimele 3 luni)
Servicii publice digitale
Utilizatori ai soluțiilor de e-guvernare (% utilizatori de internet)
Formulare pre-completate (scor 0-100)
Furnizarea de servicii complete online (scor 0-100)
Date deschise

Evoluție
2018
88%
67%
82
72%
74%
87
61%
29%
2%
69%
67%
6%
53%
82%
11
23%
80%
12
61
79%

Sursa: Raport de țară pentru România privind Indicele economiei și societăți digitale
(DESI)1 pentru anul 2018
ec.europa.eu/digitaI-singIe-market/en/news/digitaI-economy-and-society-index-2O18report
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V. Bugetul instituției pentru anul 2018

-

-

Sinteza bugetului pe surse de finanţare:
finanţare de la bugetul de stat: 363.539 mii lei
finanţare rambursabilă: 0 lei
fondurile externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/
programe/ instrumente/ facilităţi finanţate conform unor decizii/ acorduri/
înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/ sau ale altor donatori: 180.704
mii lei
venituri proprii: 0 lei
Sinteza cheltuielilor detaliate:
-mii leiClasificatie economica descriere

Cheltuieli de personal
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru condiții de munca
Fond de premii
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Indemnizatii de delagare
Alte drepturi salariale in bani
Vouchere de vacanta
Contributii
Contributii pentru asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
Contributia asiguratorie pentru munca
Bunuri si servicii
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Poșta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare

Clasificatie
bugetara
10
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.08
10.01.12
10.01.13
10.01.30
10.02.06
10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03

Execuție
2018
7.504
6.983
6.733
116
0
5
129
0
191
330
140
4
46

10.03.04

1

10.03.06
10.03.07
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.08
20.01.30
20.02
20.05
20.05.30
20.06
20.06.01
20.06.02
20.11

7
132
2.051
1.168
41
12
782
28
60
29
15
201
73
31
31
245
90
155
0
61

Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni
in reprezentarea intereselor statului
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
din care vot prin corespondenta
TITLUL VII TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR)

Programe din Fondul Social European(FSE)
Asistenta tehnica in cadrul programului operational
Programul Operational Asistenta Tehnica

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Participare la capitalul social al societatilor comerciale
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice

20.12
20.13
20.14

0
2
15

20.25
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20.30
20.30.01
20.30.02
20.30.30

410
11
7
392

55
55.01
55.02.01

1.072
1.072

58

140.272

58.01

129.024

58.01.01
58.01.02
58.01.03
58.02
58.02.01
58.02.02

16.325
92.507
20.192
1.085
174
911

58.14

10.163

58.14.01
58.14.02
58.14.03
59
59.17
70
71
71.01
71.01.03
71.01.30
72.01.01

1.519
8.431
213
0
0
170.163
170.163
163
142
21
170.000

850103

-328

Bugetul poate fi consultat pe site-ul instituției, la adresa:
https://www.comunicatii.gov.ro/%e2%80%a2buget-anual/
VI. Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale şi
concesiunile de lucrări şi servicii
-

Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziţii
publice folosită, numele câştigătorului)
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Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

Obiectul contractului
Contract de furnizare
respectiv livrare și
instalare de certificate
digitale calificate a
semnăturii electronice
extinsă nr.4/
29.01.2018
(3 semnături
electronice)
Contract de prestări
servicii medicale
specifice medicina
muncii pentru
personalul MCSI
nr.10/19.02.2018
(24 functii decizie,
178 functii executie, 3
șoferi)
Contract de servicii de
consultanță sanitară și
de siguranță precum
și serviciile de
consultanță în
protecția contra
incendiilor și a
exploziilor și în
controlul incendiilor și
al exploziilor
nr.11/21.02.2018
Contract de prestare a
serviciilor de cadastru
și topografie pentru
imobilele și terenurile
aferente MCSI
nr.13/28.02.2018
(imobilul din Bd-ul
Libertății nr. 14 și
imobilul din Str.
Italiană nr. 22)
Contract de furnizare
nr.21/21.03.2018
program de accesare
legislație SintAct 4.0
expert-Rețea 100+1
Monopost - 100
utilizatori
Contract de furnizare
respectiv livrare și
instalare de certificate

Procedura
de
achiziție
Achiziție
directă

Ofertanți
Denumire
firmă
S.C. CERTSIGN
S.A.

Valoare
ofertă Lei
(fără TVA)
150,00

Sumă
Lei
(cu TVA)
150,00

Achiziție
directă

Societatea
GRAL MEDICAL
S.R.L.

9.116,00

9.116,00

Achiziție
directă

S.C.
ALL
CONSULTING
SERVICE
S.R.L.

10.988.00

10.988,00

Achiziție
directă

TOPO TRUST
S.R.L.

5.391,62

5.391,62

(preț final
este tarif
unitar 1,49
lei/mp x
suprafață
reală
măsurată)

(preț final
este tarif
unitar 1,49
lei/mp x
suprafață
reală
măsurată)

5.689,00

5.689,00

238,00

238,00

Achiziție
directă

S.C.
WOLTERS
KLUWER
S.R.L.

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.
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7

8

9

10

11

12

13

digitale calificate a
semnăturii electronice
extinsă nr.29/
05.04.2018 (4
semnături electronice)
Contract de servicii de
curățenie la sediul
MCSI nr.43/27.04.2018
(imobilul din Bd-ul
Libertății nr. 14 și
imobilul din Str.
Italiană nr. 22)
Contract de servicii de
reparare și întreținere
la MCSI și sediul
secundar din str.
Italiană nr. 22,
nr.44/27.04.2018
Contract nr.
45/27.04.2018
Servicii de întreținere
si reparare a
instalațiilor de lift,
pentru 3 lifturi - sediul
MCSI
Contract nr.
50/09.05.2018
Servicii de telefonie și
internet infrastructură
radio
Contract nr.
69/30.05.2018
Servicii de întreținere
și utilizare sistem
informatic
contabilitate, buget,
investiții, salarizare și
resurse umane MCSI
Contract nr.
48/04.05.2018
Servicii de editare și
livrare a voucherelor
de vacanță
Contract nr.
52/09.05.2018
Furnizare 3
echipamente
Multifuncționale color
A6-A3 Konica Minolta
Bizhub C227

Achiziție
directă

S.C.
FORTRANS '96
S.R.L.

78.375,66

78.375,66

Achiziție
directă

S.C.
A.C.D.
FORPREST
SERV
S.R.L.

35.360,00

35.360,00

Achiziție
directă

S.C.
ASCENSORUL
S.A.

15,640.00

15,640.00

Achiziție
directă

Societatea
Națională de
Radiocomunic
ații S.A.

5,780.00

5,780.00

Achiziție
directă

S.C. SIVECO
ROMANIA S.A.

43,368.00

43,368.00

Achiziție
directă

SODEXO PASS
ROMANIA
S.R.L.

0.01

0.01

Achiziție
directă

S.C. NS
COPIERS
S.R.L.

5,425.00

30,255.75

64

14

15

16

17

18

19

20

21

Contract nr.
58/14.05.2018
Furnizarea, respectiv
livrarea și instalarea
unui certificat de
server de tip WildCard
pentru domeniul
comunicatii.gov.ro
Contract nr.
57/10.05.2018
Servicii poștale

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

900.00

1,071.00

Achiziție
directă

C.N. POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

8,500.00

10,115.00

Contract nr.
68/30.05.2018
Furnizare server de
fisiere Dell, model
Poweredge R730
Contract nr.
71/07.06.2018
Servicii de telefonie
integrata (fixă și
mobilă)
Contract de servicii
nr.61/24.05.2018
Servicii de
monitorizare presă
scrisă, radio-TV,
online și social media,
fluxuri de știri
Agerpres
Contract de prestări
servicii
nr.78/20.06.2018
Servicii de reinnoire
certificate digitale
calificate pentru
semnături electronice
extinse -12 buc
Contract de prestări
servicii
nr.98/26.07.2018
Servicii de reînnoire a
unui certificat digital
calificat pentru
semnătură electronică
extinsă Trusted List în
aplicația TL-Manager 1 buc
Contract de furnizare
nr.107/22.08.2018
Multifuncționala color
Canon IR ADV C3525i

Achiziție
directă

S.C. STREAM
NETWORKS
S.R.L.

27,893.00

33,192.67

Achiziție
directă

S.C. TELEKOM
ROMANIA
COMMUNICATI
ONS S.A.

1,560.00

1,856.40

Achiziție
directă

AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE
PRESĂ
AGERPRES

10.800,00

10.800,00

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

600,00

600,00

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

50,00

50,00

Achiziție
directă

S.C. SAMA
CONSUL S.A.

8.400,00

8.400,00
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22

23

24

25

26

27

Contract de prestări
servicii
nr.130/05.10.2018
Servicii de reînnoire
certificat digital
calificat pentru
semnătură electronică
extinsă -1 buc
Contract de prestări
servicii
nr.140/30.10.2018
Servicii de reînnoire
certificat digital
calificat pentru
semnătură electronică
extinsă -1 buc
Contract de prestări
servicii
nr.62/24.05.2018
Spălări auto exterior/
interior a
autoturismelor
aparținând MCSI
Contract de vânzarecumpărare gaze
naturale
nr.51/09.05.2018
Vânzare-cumpărare de
gaze naturale la
punctul de consum al
MCSI din Str.Italiana,
nr.22, sector 2, cu
servicii incluse de
transport,
înmagazinare și
distribuție
Contract de prestări
servicii
nr.152/04.122018
Servicii de reînnoire a
unui certificat digital
calificat pentru
semnătură electronică
extinsă -1 buc
Act adițional
nr.1/165/28.12.2018
la Contractul de
furnizare energie
electrica nr.
801997467/31.12.2009
-Furnizate in perioada
01.01.2019-31.12.2019

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

50,00

50,00

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

50,00

50,00

Achiziție
directă

S.C. STELANO
STAR S.R.L.

7.163,00

7.163,00

Achiziție
directă

S.C. ENGIE
ROMANIA S.A.

131,44

131,44

lei/MWh
(88.5+11+3
1.94)

lei/MWh
(88.5+11+3
1.94)

50,00

50,00

0.00

0,00

Achiziție
directă

S.C. CERTSIGN
S.A.

S.C. ENEL
ENERGIE
MUNTENIA
S.A.

(în funcție
de
consum)
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28

29

30

31

32

33

Act adițional
nr.1/175/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.45/27.04.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.2/173/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.43/27.04.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițonal
nr.1/174/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.69/30.05.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.1/169/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.61/24.05.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.1/168/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.50/09.05.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.2/167/28.12.2018
la Contractul nr.
026818/25.02.2011
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019

S.C.
ASCENSORUL
S.A.

9.305,80

S.C.
FORTRANS '96
S.R.L.

52.633,52

S.C. SIVECO
ROMÂNIA S.A.

25.803,96

AGENȚIA
NAȚIONALĂ DE
PRESĂ
AGERPRES

6.426,00

Societatea
Națională de
Radiocomunic
ații S.A.

3.439,12

S.C. RER
Ecologic
Service
BucurestiREBU S.A.

în funcție
de consum
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34

35

36

37

38

-

-

Act adițional
nr.1/166/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.71/07.06.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.1/172/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.57/10.05.2018
Serviciile prestate în
perioada 01.01.201930.04.2019
Act adițional
nr.1/170/28.12.2018
la Contractul de
vânzare cumpărare
gaze naturale
nr.51/09.05.2018
Act adițional
nr.1/176/28.12.2018
la Contractul de
prestării servicii
nr.62/24.05.2018.12.2
018 la Contractul de
prestării servicii
nr.62/24.05.201
Servicii prestate în
perioada 01.01.201931.01.2019
Act adițional
nr.1/177/28.12.2018
la Contractul de
servicii
nr.44/27.04.2018.12.2
018 la Contractul de
servicii
nr.44/27.04.2018
Servicii prestate în
perioada 01.01.201931.01.2019

S.C. TELEKOM
ROMANIA
COMMUNICATI
ONS S.A.

1.142,40

C.N. POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

5.057,50

S.C. ENGIE
ROMANIA S.A.

în funcție
de consum

S.C.
STELANO STAR
S.R.L

A.C.D.
FORPREST
SERV S.R.L.

1.023,29

21.039,20

Numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul 2018:
Achizitii directe – 141;
Proceduri simplificate - 4;
Licitatie deschisa - 3;
Din totalul achiziţiilor desfăşurate pe parcursul exerciţiului anului calendaristic 2018
s-au realizat prin sistemul electronic 117 de achiziţii;
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-

-

Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii - număr de
contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost:
Achiziție directă – 7 zile;
Procedură simplificată – 3,5 luni;
Licitație deschisă – 10 luni;
Număr contestații – 0;
Proceduri care au fost anulate: 5.

VII. Informații despre litigii în care este implicată instituția
La nivelul anului 2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost
implicat într-un număr de 241 de dosare:
- dosare având ca obiect anulare/ suspendare act administrativ (note de corecții
emise de către OIPSI) - 176 dosare;
- dosare având ca obiect litigii de muncă - 19 dosare;
- dosare având ca obiect pretenții - 18 dosare;
- dosare penale - 5 dosare;
- dosare Legea 544 - 2 dosare;
- dosare având ca obiect executare silită - 10 dosare;
- dosare având ca obiect litigii cu Curtea de Conturi - 3 dosare;
- înscrieri la masa credala - 8 dosare.
Din numărul total de 241 dosare, un număr de 43 de dosare au fost finalizate
definitiv (au fost câștigate 28 de dosare, au fost pierdute 15 de dosare), iar 198 dosare
sunt înca în stare de judecata în diverse stadii procesuale.
VIII. Organigrama
Poate fi consultată pe site-ul instituției, la adresa:
www.comunicatii.gov.ro/organizare-si-functionare/
IX. Informații despre managementul resurselor umane
În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului Management Resurse Umane au fost
organizate activități de gestiune a resurselor umane şi funcţiilor publice, prin care au
fost îndeplinite:
- informarea permanentă a angajaților care își desfășoară activitatea în cadrul
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale cu privire la situația
dosarelor profesionale;
- actualizarea permanentă a bazei de date electronice a ministerului cuprinzând
informaţiile personale şi profesionale ale angajaţilor;
- elaborarea și redactarea lucrărilor necesare privind încadrarea, promovarea,
transferul, detaşarea, mutarea în cadrul altor compartimente ale instituţiei ori
încetarea din funcţie a personalului ministerului;
- participarea alături de celelalte structuri organizatorice la implementarea Strategiei
Naționale Anticorupție;
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stabilirea necesarului de formare profesională a personalului, pe domenii de
activitate, în raport cu cerințele actuale prin realizarea anuală a analizei nevoilor de
formare;
întocmirea documentaţiei necesare defalcării lunare şi trimestriale a cheltuielilor cu
salariile aprobate prin bugetul anual de stat;
colaborarea cu direcţiile de specialitate ale ministerului în vederea selecţiei şi
recrutării personalului, conform standardelor calitative specifice domeniilor de
activitate aferente;
colaborarea cu unitățile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului;
întocmirea documentației necesare scoaterii la concurs a posturilor vacante, în baza
solicitărilor fundamentate de direcțiile de specialitate, asigurarea lucrărilor de
secretariat pentru comisiile de concurs/ examen, pentru comisiile de soluționare a
contestațiilor, conform prevederilor legale;
implementarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; a
Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscalbugetare, modificată și completată, a Legii nr. 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii
nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, a Ordonanței de Urgență nr.32/1998
privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală și a
Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările
ulterioare;
elaborarea proiectelor de ordin privind încheierea, modificarea, suspendarea şi
încetarea contractului individual de muncă şi/sau raportului de serviciu, precum şi
acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii sau legislaţia privind
funcţia publică pentru personalul ministerului;
întocmirea statului de funcţii anual şi a statelor nominale de funcţii ale ministerului,
conform reglementărilor legale;
implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de
interese (înregistrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale
personalului, postarea acestora pe site-ul ministerului, transmiterea copiilor
declaraţiilor către Agenţia Naţională de Integritate, eliberarea dovezilor de primire
a declarațiilor de avere și declarațiilor de interese) şi gestiunea acestor documente,
conform legislaţiei in vigoare;
asigurarea activității de consiliere etică a persoanelor din cadrul ministerului;
întocmirea documentaţiei necesare calculului resurselor financiare alocate pentru
cheltuielile de personal prevăzute în proiectul de buget anual al ministerului;
monitorizarea întocmirii şi actualizării de către conducătorii de compartimente a
fişelor de post pentru posturile din subordinea acestora şi asigurarea gestionării lor
conform prevederilor legale;
consilierea și asistența de specialitate în procesul de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual,
centralizarea rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici și ale personalului
contractual;
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elaborarea și transmiterea documentelor/lucrărilor prevăzute de Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și de Codul Muncii;
întocmirea rapoartelor anuale solicitate de Institutul Național de Statistică și
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.
Informaţii despre managementul resurselor umane:
informaţii despre fluctuaţia de personal: 92;
numărul de concursuri organizate: 30;
fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: 2;
numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 10;
venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 4.354 lei.

X. Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare
Poate fi consultat pe site-ul instituției, la adresa:
www.comunicatii.gov.ro/rapoarte/
XI. Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată
Poate fi consultat pe site-ul instituției, la adresa:
www.comunicatii.gov.ro/raport-transparenta-decizionala/
XII. Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție
În cursul anului 2018 au fost aprobate următoarele acte normative inițiate de
MCSI:
- Legea nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de
securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
- Ordonanța de Urgenţă nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea siteurilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public;
- Hotărârea nr. 38 din 8 februarie 2018 privind participarea statului român,
reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea
capitalului social al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.;
- Hotărârea nr. 864 din 31 octombrie 2018 privind actualizarea valorilor de inventar,
modificarea datelor tehnice şi comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
- Hotărârea nr. 166 din 29 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
- Ordinul nr. 286 din 12 martie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aprobate prin
Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008.
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XIII. Priorități 2019
Prioritățile strategice ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,
în concordanță cu Programul actual de guvernare, sunt următoarele:
1. Elaborarea proiectului de ordin privind procedura de avizare a instrumentelor
electronice cu acces la distanță în conformitate cu cerințele Regulamentului nr.
3/2018 al BNR.
2. Elaborarea proiectului de lege privind serviciile de încredere pentru punerea în
aplicare a Regulamentului UE 910/2014.
3. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor Societății Informaționale în administrația
publică.
4. Dezvoltarea de reţele de bandă largă de nouă generaţie, respectiv finalizarea
proiectului ‖Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în
zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale‖, conform O.F.
nr.747/14.09.2018, până la 16.07.2019;
5. Pentru primele 6 luni ale anului 2019, coordonarea participării MCSI la evenimentele
organizate de România în cadrul Președinției Consiliului UE;
6. Prelucrarea dosarelor europene ce revin în aria de activitate a MCSI;
7. Începând cu noiembrie 2018 până în octombrie 2019, coordonarea activității MCSI
legată de Președinția SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunăreană);
8. Dezvoltarea cooperării internaționale;
9. Coordonarea activității MCSI în cadrul ITU, CEPT, UPU.
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