
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

 Titlul prezentului act normativ

Hotărâre

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Comunicatiilor i Societă ii Informaţionale cu modificările şiș ț

completările ulterioare

Secţiunea a 2-a

 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei 
actuale

În  prezent  numărul  maxim de  posturi  aprobat  pentru
Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale este de
193, exclusiv  demnitarii  şi  posturile  aferente  cabinetului
ministrului, din care 150 func ii publice (23ț  func ii publice deț
conducere, 2 func ii de înal i func ionari publici, 125  func iiț ț ț ț
publice  de  execu ie),  ț 62 posturi  contractuale  (un  post  de
conducere i 61 posturi de execu ie din care un număr de 54ș ț
posturi pe perioadă nedeterminată, suplimentat cu 7 posturi
de natură contractuală pe perioadă determinată, până la 31
august 2019) iș  4 func ii de demnitari. ț

2. Schimbări 
preconizate:

Ca  urmare  a  modificării  structurii  organizatorice,
institu ia urmează să func ioneze cu un număr de ț ț 192 posturi,
exclusiv  demnitarii  şi  posturile  aferente  cabinetului
ministrului, din care 147 func ii publice (23ț  func ii publice deț
conducere, 3 func ii  de înal i  func ionari publici, 121 func iiț ț ț ț
publice  de  execu ie),  ț 60 posturi  contractuale  (un  post  de
conducere  i 59 posturi de execu ie din care un număr de 52ș ț
posturi pe perioadă nedeterminată,  suplimentat cu 7 posturi
de natură contractuală pe perioadă determinată, până la 31
august 2019) i ș 5 func ii de demnitari.ț

Aspectele  care  au  stat  la  baza  modificării  structurii
organizatorice au avut în vedere:
-  o  mai  bună  stabilitate  a  func ionării  MCSI,  a  continuită iiț ț
conducerii  i  a legăturilor func ionale din cadrul structurilorș ț
ministerului;
-  dezvoltarea  strategiilor  în  domeniul  comunicaţiilor
electronice, serviciilor poştale, al societăţii informaţionale i aș
securită ii în spaţiul cibernetic;ț
- transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor
electronice,  serviciilor  poştale,  securităţii  cibernetice,  soci-
etăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interop-
erabilitate în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu
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cea  a  Uniunii  Europene  prin  intermediul  actelor  normative
elaborate de MCSI;
-  elaborarea,  finanţarea,  implementarea,  monitorizarea,
evaluarea,  promovarea  şi  administrarea  programelor  şi
proiectelor guvernamentale;
- îmbunătă irea activită ii de coordonare a  ț ț Centrului Naţional
de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO iș
a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -
ICI Bucureşti, unită i care func ionează în coordonarea MCSI;ț ț
-  modificările  propuse  vizează  necesitatea  armonizării
structurilor  func ionale  de  la  nivelul  Ministeruluiț
Comunica iilor  i  Societă ii  Informa ionale,  în  raport  cuț ș ț ț
obiectivele transpunerii  cu prioritate a pilonilor  prevăzu i înț
Agenda  Digitală  a  Europei,  care  vizează  domeniul  IT&C,
coroborat de   
asemenea  cu  accelerarea  implementării  măsurilor  de  e-
guvernare,  acestea  concretizându-se  prin  restructurarea
actualelor structuri, urmărindu-se concomitent men inerea laț
un  nivel  redus  al  cheltuielilor  salariale.  De  asemenea,  s-a
urmărit încărcarea echilibrată a responsabilită ilor la nivel deț
secretar de stat i a func ionarilor publici, astfel încât să fieș ț
asigurate  premisele  unei  mai  bune  coordonări  a  atribu iilorț
subsecvente implementării e-guvernării la nivelul autorită ilorț
publice  centrale  i  locale.  Aceasta  reprezintă  o  necesitateș
stringentă  de  a  permite  o  mai  bună  comunicare  între
administra ie  i  cetă eni,  inclusiv  votul  electronic  careț ș ț
reprezintă un  orizont  ambi ios,  dar  extrem de important  înț
exercitarea  atributelor  unui  stat  democratic  i  european,ș
motive care justifică suplimentarea unui post de secretar de
stat i a unui post de secretar general adjunct.ș

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3-a.

 Impactul socioeconomic al prezentului act normativ
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ va permite 

accelerarea ritmului de implementare 
a proiectelor şi programelor aflate în 
responsabilitatea ministerului, 
creşterea ocupării forţei de muncă şi 
îmbunătăţirea nivelului de trai al 
populaţiei.

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
21. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul.
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi Nu este cazul.
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mijlocii
3. Impactul social  Proiectul  de act  normativ are impact

social  indirect,  prin  accelerarea
ritmului  de  implementare  a
programelor  i  proiectelor  aflate  înș
responsabilitatea  ministerului,   prin
îmbunătăţirea  calităţii  vieţii,
beneficiarii finali fiind toţi cetăţenii.

4. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul.

5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) - mii lei –

 
- mii lei –

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media
pe 5
ani

1 2 3 4 5 6 7
1.Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
   (i) impozit pe profit
   (ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:
   (i) cheltuieli de personal
   (ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
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4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informaţii Aplicarea prezentei hotărâri se va face cu încadrarea

în bugetul aprobat.

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
 a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a prezentului act normativ
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii

Prin prezentul proiect de act normativ se
modifică Hotărârea Guvernului nr. 36/2017
privind  organizarea  şi  funcţionarea
Ministerului  Comunicatiilor  i  Societă iiș ț
Informaţionale,  cu  modificările  iș
completările ulterioare.

11. Compatibilitatea prezentului act normativ
cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea prezentului act normativ cu 
legislaţia europeană în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi europene

Nu este cazul.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe
a actelor normative

Actul normativ nu se referă la acest 
subiect.

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi 
alte documente

Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informaţii Nu este cazul.
 

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor  organizaţii 
este legată de obiectul prezentului act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect.

3. Consultări organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
prezentul act normativ are ca obiect activităţi 

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect.
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ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative  ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea  actelor normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

 Proiectul  urmează  a  fi  avizat  de
Consiliul Legislativ.

6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act
normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării prezentului act normativ

În procesul de elaborare a prezentului 
proiect de act normativ au fost 
respectate regulile procedurale 
aplicabile pentru asigurarea 
transparenţei decizionale, prevăzute 
de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată. Au 
fost întreprinse demersurile legale 
prevăzute de art. 7 din Regulamentul 
privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea i prezentarea proiectelor de ș
documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum
i a altor documente, în vederea ș

adoptării/aprobării, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării prezentului act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.

3. Alte informaţii Promovarea  prezentului  act  normativ
s-a  făcut  cu  respectarea  Legii  nr.
52/2003  privind  transparenţa
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decizională  în  administraţia  publică,
fiind  postat  pe  site-ul  Ministerului
Comunicatiilor  si  Societatii
Informationale.

Secţiunea a 8-a.

Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului 
act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea  unor noi organisme sau extinderea  
competentelor celor existente
2. Alte informaţii

Pentru considerentele de mai sus, a fost  elaborat prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea
şi  funcţionarea  Ministerului  Comunicatiilor  i  Societă ii  Informaţionale,  cuș ț
modificările şi completările ulterioare pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL COMUNICA IILOR I SOCIETĂ II INFORMA IONALEȚ Ș Ț Ț
Alexandru PETRESCU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL MUNCII I JUSTI IEIȘ Ț
SOCIALE 
Marius-Constantin BUDĂI

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICEȚ

Eugen Orlando TEODOROVICI

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU 
IMPLEMENTAREA PARTENERIATELOR 
STRATEGICE ALE ROMÂNIEI, MINISTRU AL 
JUSTI IEI, INTERIMARȚ
Ana BIRCHALL 

      PRE EDINTELE AGEN IEI NA IONALEȘ Ț Ț
A FUNC IONARILOR PUBLICIȚ

Vasile-Felix COZMA
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