HOTĂRÂRE
privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico - Economic pentru
Societatea Informaţională

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (1) şi alin. (4) –
(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi
completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii

Art.1. – (1) În scopul elaborării politicii Guvernului în domeniul societăţii
informaţionale şi monitorizării implementării acesteia, precum şi al corelării cu politicile
europene, Ministerul pentru Societatea Informaţională este asistat de Comitetul Tehnico
- Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică,
denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale Comitetul Tehnico-Economic emite avize
conforme, însoţite după caz de recomandări cu caracter obligatoriu, cu majoritatea
simplă a membrilor săi.
(3) Avizele conforme vor fi publicate obligatoriu în SEAP la lansarea procedurii
de achiziţie publică, odată cu documentaţia de atribuire a procedurii.
Art. 2. – În îndeplinirea atribuţiilor sale Comitetului Tehnico-Economic contribuie
la:
a) definirea strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea societăţii
informaţionale;
b) coordonarea autorităţilor publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi
implementării strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea societăţii informaţionale;
c) îmbunătăţirea comunicării dintre MSI şi celelalte structuri ale administraţiei
publice, sectorul privat şi societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi
strategiilor privind dezvoltarea societăcii informaţionale;

d) armonizarea obiectivelor strategice
informaţionale, cu cele europene.

naţionale,

în

domeniul

societăţii

Art. 3. – Comitetul Tehnico-Economic are următoarele atribuţii principale:
a) contribuie la elaborarea direcţiilor strategice pentru dezvoltarea societăţii
informaţionale în România, în corelare cu cele ale Agendei Digitale Europa 2020;
b) avizează strategiile şi proiectele de informatizare ale instituţiilor publice în
vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi a eliminării finanţărilor
multiple şi suprapunerilor funcţionale.
c) avizează proiectele care implică soluţii IT&C şi pentru care se solicită garanţii
guvernamentale;
d) avizează 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 comerciale la care statul este acţionar
unic ori majoritar;
e) contribuie la evaluarea implementării Strategiei Agenda Digitală pentru
România la nivelul administraţiei publice;

Art.4. - (1) Specificaţiile tehnice aferente caietelor de sarcini, respectiv Proiectele
Tehnice şi Studiile de Fezabilitate pentru proiectele prevăzute la art.3 lit. d se supun
avizului Comitetului Tehnico-Economic, astfel:
a) înainte de demararea procedurii de achiziţie publică, proiectele ce implică
soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2 500 000 RON;
b) înainte de depunerea cererii de finanţare la autorităţile competente, proiectele
ce implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2 500 000
RON finanţate din fonduri europene;
(2) Codurile CPV care definesc soluţiile IT&C se stabilesc prin ordin al Ministrului
pentru Societatea Informaţională.
Art. 5. - Comitetul Tehnico - Economic emite avizele, însoţite după caz de
recomandări, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei
însoţită de materiale justificative.
Art. 6. - Comitetul Tehnico-Economic este alcătuit din:
(1) Membri cu statut permanent, cu rang de secretar de stat reprezentanţi ai:

a) Ministerului pentru Societatea Informaţională - preşedinte
b) Cancelariei Primului - Ministru
c) Ministrului delegat pentru buget
d) Ministerului afacerilor interne
e) Ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
f) Ministerului finanţelor publice
g) Ministerului educaţiei naţionale
h) Ministerului justiţiei
i) Ministerului fondurilor europene
j) Serviciului Român de Informaţii
(2) Membri cu statut de invitat, cu rang de secretar de stat sau similar, din cadrul
celorlalte autorităţi publice, atunci când agenda de lucru vizează problematici din
domeniul de competenţă.
(3) La invitaţia preşedintelui, la întrunirile Comitetului Tehnico-Economic pot
participa şi alte persoane, cu competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor, în calitate de consultanţi.
Art. 7. - (1) Comitetul Tehnico - Economic este condus de preşedinte, care este
asistat de doi vicepreşedinţi aleşi dintre membrii Comitetului.
(2) Comitetul Tehnico-Economic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre
vicepreşedinţii împuterniciţi de către acesta.
(3) Comitetul Tehnico-Economic se poate întruni şi la solicitarea motivată a unei
treimi din numărul membrilor.
(4) Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Comitetului Tehnico Economic va fi adoptat în prima şedinţă.
Art. 8. - (1) În vederea pregătirii lucrărilor şi analizării proiectelor supuse avizării
Comitetului Tehnico-Economic se constituie o Comisie Tehnică, alcătuită din specialişti
din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională numiţi prin ordin al ministrului
pentru societatea informaţională.
(2) Comisia Tehnică va analiza documentaţia prevăzută la art.3) lit.b), c), d),e şi
va propune recomandări Comitetului Tehnico-Economic, în vederea fundamentării
deciziilor.
(3) Comisia are obligaţia diseminării principiilor, direcţiilor strategice şi a criteriilor
pe baza cărora vor fi dezvoltate proiectele ce implică soluţii IT&C
(4) Secretariatul Comitetului Tehnico-Economic este asigurat de Ministerul
pentru Societatea Informaţională

Art. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri posturile stabilite prin H.G.
nr. 548 din 30 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru
Societatea Informaţională vor fi suplimentate cu 5 posturi pentru constituirea Comisiei
Tehnică de specialişti şi a Secretariatului Comitetului Tehnico-Economic.
Art.10 În vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor
guvernamentale privind dezvoltarea societăţii informaţionale se constituie Grupul
Consultativ pentru Societatea Informaţională format din specialişti, la nivel de directori
sau cooronatori ai departamentelor IT&C numiţi prin ordin ai conducătorilor ministerelor,
agenţiilor naţionale şi altor instituţii publice relevante la cererea Ministerului pentru
Societatea Informaţională.
(1) Grupul Consultativ pentru Societatea Informaţională se va reuni la cererea
Comitetului Tehnico-Economic şi va fi condus de unul dintre vicepreşedinţi.
(2) Grupul Consultativ pentru Societatea Informaţională va dezbate şi propune
Comitetului Tehnico-Economic, la solicitarea acestuia, analize referitoare la unele
proiecte supuse avizarii Comitetului Tehnico-Economic.
(3) Grupul Consultativ va dezbate şi propune, la solicitarea Comitetul TehnicoEconomic, indrumare de buna practică.
(4) Grupul Consultativ va dezbate şi propune, la solicitarea Comitetul TehnicoEconomic, observatii si modificari in cadrul dezbaterii publice a documentelor de tip
Ghid aferente fondurilor europene.
(5) Grupul Consultativ va sprijini Comitetul Tehnico-Economic, la solicitarea
acestuia, în exercitarea atributiilor acestuia nominalizate in Art.2
(6) Activitatea Grupului Consultativ va fi sprijinită de către secretariatul
Comitetului Tehnico-Economic.
(7) Periodic Comitetul Tehnico-Economic, prin secretariatul sau, va prezenta
Grupului Consultativ materiale de sinteza referitoare la activitatile aferente Art.3.

Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instituţiilor publice din
domeniul apărării şi securităţii naţionale.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

