
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de înființare a 

posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force - Unitatea de 

Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național 

de Redresare și Reziliență 

 

Secțiunea a 2-a Motivele emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Având în vedere Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 

2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, 

ținând cont de prevederile PNRR – componenta C7 – Transformare digitală, 

pentru realizarea obiectivelor de reformă și investițiilor prevăzute pentru 

transformarea digitală în cadrul MCID se operaționalizează și va funcționa 

un Task Force pentru implementarea și monitorizarea reformelor și 

investițiilor privind digitalizarea, propuse în Planul Național de Redresare 

și Reziliență. Acest Task Force va fi operaționalizat până în Q4 2021 și va 

doar pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență (2021-

2026), având printre atribuții următoarele:  

(1) elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale Planului 

național de redresare și reziliență;  

(2) monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul 

Planului național de redresare și reziliență legate de domeniul digital, cu 

accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere 

pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții 

implicate; 

(3) elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în 

corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;  

(4) elaborarea și reglementarea cadrului normativ, metodologic și a 

procedurilor funcționale, operaționale și financiare în domeniul său de 

activitate;  

(5) dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate 

de domeniul digital;  



(6) managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a 

obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor de transformare digitală din 

Planului Național de Redresare și Reziliență;  

(7) îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării 

investițiilor și reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență 

legate de domeniul digital. 

Grupul de lucru se va afla sub coordonarea unui director, subordonat 

ministrului care deține portofoliul de digitalizare.  

Unitatea va fi operaționalizată și va funcționa cu un număr de 17 angajați 

contractuali, în perioada de implementare a PNRR, resursă umană selectați 

conform reglementărilor legale în vigoare, având competențe digitale 

avansate cât și competențe în domeniul managementului de proiecte, cu 

scopul asigurării coordonării operaționale a procesului de digitalizare 

descris în Planul Național de Redresare și Reziliență. 

În ceea ce privește implementarea principiilor Pilonului european al 

drepturilor sociale, Task Force-ul va realiza acțiuni de monitorizare a 

modului de respectare a prevederilor OUG 112/2018 privind transpunerea 

Directivei 2102/2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor 

mobile ale organismelor din sectorul public, precum și respectarea 

prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile 

produselor și serviciilor. Monitorizarea se va realiza pe baza unei grile de 

indicatori relevanți în conformitate cu, dar fără a se limita la, indicatorii 

specifici tabloului de bord social revizuit și a indicatorilor și reperelor de 

monitorizare ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA). În urma procesului de monitorizare Task-Force va elabora 

recomandări de remediere, pe care le va înainta operatorilor vizați în 

calitatea acestora de beneficiari ai acestei componente din PNRR.  

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (106) din Legea - Cadru nr. 

153/2017 cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 

79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru personalul 

încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. 

(10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare 

şi selecţie, aprobată prin decizie a conducătorului autorității publice, 

aplicând reglementările în vigoare în materie, precum și principiile 

transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a 

fondurilor publice. 



Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) 

se stabilesc pe baza unui regulament, care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. 

În ceea ce privește salarizarea personalului angajat pentru a desfășura 

activitățile specifice în cadrul Task Force – Unitatea de Management al 

Programelor de Transformare Digitală, este similară celei prevăzute în 

Hotărârea de Guvern nr. 583/22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului 

naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 

(PNCDI III), fiind utilizate ca referință, ulterior aprobării Hotărârii de 

Guvern 583/2015, în stabilirea plafoanelor salariale pentru personalul 

contractual angajat pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri 

europene.  

2.În cazul 

proiectelor de 

acte normative 

care transpun 

legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a 

acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Schimbări 

preconizate 

În sinteză, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea - Cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, prezentul act normativ stabilește: 

- situațiile și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în 

cadrul Unității de Management al Programelor de Transformare Digitală pe 

durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență; 

- atribuțiile personalului contractual în afara organigramei încadrat în cadrul 

Unității de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata 

derulării Planului Național de Redresare și Reziliență; 

- modul de organizare și desfășurare a concursului de recrutare a 

personalului încadrat suplimentar pe posturi în afara organigramei în cadrul 

Unității de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata 

derulării Planului Național de Redresare și Reziliență care se realizează 

conform dispozițiilor art. 16 alin. (106) din Legea - Cadru nr. 153/2017 cu 

modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile dedicate 



în PNRR, costul de funcționare al Task Force fiind fundamentat în cuantum 

de 7.889.498 euro. 

În aplicarea prezentei hotărâri, conducătorul autorității publice emite 

proceduri interne de aplicare a Regulamentului privind stabilirea condițiilor 

de înființare a posturilor în afara organigramei. 

4. Alte 

informaţii 

Nu au fost identificate 

 

Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.1Impactul asupra sarcinilor 

administrative  

2.2 Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ urmăreşte asigurarea capacităţii 

administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 

precum și a utilizării fondurilor dedicate pentru managementul 

programelor de transformare digitală pe durata derulării 

Planului Național de Redresare și Reziliență. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 



- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 5 ani Media 

pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1. Modificări ale 

veniturilor  

    bugetare, plus/minus,  

    din care:                                       

a) buget de stat, din 

acesta:                                  

    (i) impozit pe profit                                               

    (ii) impozit pe venit 

   (iii) sume recuperate de 

la CE/AELS 

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 

  

 

      

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor     bugetare 

 Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 Nu este cazul. 

7. Alte informaţii  Pentru Task Force - Unitatea de Management al 

Programelor de Transformare Digitală, organizată cu 

personal încadrat suplimentar, în afara organigramei, 

cheltuielile cu salariile sunt rambursate integral din PNRR 

în baza mecanismului aprobat. 

 

Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

 



proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

11 Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară 

în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

În conformitate cu prevederile Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

Proiectul prezentului act normativ a fost afișat 

pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 



2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

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 Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Urmează a se obţine avizul Consiliului 

Legislativ 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate  

 

Secțiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Informarea a fost realizată prin publicarea pe pagina de 

internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200


cetăţenilor sau diversităţii biologice 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate  

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern a Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara 

organigramei pentru activitatea prestată în Task Force - Unitatea de Management al Programelor 

de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care 

îl supunem Guvernului spre aprobare. 
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MINISTERUL FINANȚELOR 

Ministru, 
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