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ABSTRACT :  For the  public  adminis trat ion  informatizat ion  to 
have  as  resul t  benef i ts  for  all  i t s  affected  f ie lds ,  there is  the 
necessi ty  to  be  def ined a serv ices  development  direction  from 
this  branch  în  accordance to  the  nat ional  and European 
environment .
Pentru  ca informatizarea  adminis trat iei  publ ice  sa  aiba  ca 
rezul tat  benef ici i  pe toate  domenii le  afec tate  de aceasta  este 
necesar  sa  f ie  def inita  o  direct ie  de dezvol tare  a servici i lor  din 
aceasta  ramura în  concordanta  cu  mediul  nat ional  iş  cel 
european   
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Odată cu dezvoltarea iş  utilizarea tehnologiei informa iilorţ  iş  a comunica iilorţ  au 
apărut posibilit iăţ  mult mai multe pentru o activitate mai eficientă iş  mai aproape de 
cet eanăţ  iş  cre tereaş  capacit iiăţ  administrative 

Administrarea  i  promovarea  informatiilor  i  serviciilor  publice  cu  ajutorulş ş  
mijloacelor electronice au ca rezultat debirocratizare a procesului administrativ, reducerea 
a  costurilor  administratiei  i  eficientizarea  utilizarii  fondurilor  publice,  scadereaş  
semnificativa a actelor de coruptie (prîn eliminarea conditiilor care predispun la aparitia  
acestora),  la  transformarea  modului  de  operare  al  institutiilor  publice  prîn  utilizarea 
tehnologiei informatiei. 
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Utilizarea tehnologiei informa ieiţ  este o cerinţă obligatorie în dezvoltarea 
administra ieiţ  publice iş  a managementului. Ca urmare, se poate spune că administra iaţ  
modernă de guvernare iş  cea publică nu poate fi productiv ,ă  eficientă iş  eficace f ră ă 
sprijinul tehnologiei moderne a informa iei.ţ

Principiile care stau la baza furnizarii de informatii iş  servicii publice în format 
electronic sunt:

• transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a 
informatiilor iş  serviciilor publice;

• acces egal, nediscriminatoriu, la informatii iş  servicii publice, inclusiv pentru 
persoanele cu handicap ;

• eficienta utilizarii fondurilor publice; 
• eliminarea contactului direct intre functionarul de la ghiseu iş  cetatean sau 

companie;
• confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter 

personal;
• garantarea securitatii informatiilor. 

Multe guverne au constatat că acestea pot oferi servicii mai bune clien ilorţ  lor, 
profitând de revolu iaţ  din sistemele de computere iş  de comunica ie.ţ  De exemplu, un 
sistem informatizat a veniturilor va avea ca efect îmbun t ireaă ăţ  datelor fiscale aflate la 
dispozi iaţ  departamentelor de colectare specefice; iş  func ionariiţ  veniturilor vor fi capabili 
de a rezolva situa iileţ  mai rapede iş  mai u or.ş  Un sistem informatic dezvoltat pe o variantă 
de calcul distribuit iş  utilizând Internetul are ca rezultat automatizarea iş  modernizarea 
procesul de colectare a impozitelor ceea ce va permite Trezoreriei să colecteze mai u orş  iş  
mai rapid impozitul, rezultând un beneficiu pentru toate agen iileţ  guvernamentale.

Ca urmare, pentru implementarea procesului informatic au fost luate urm toareleă  
m suriă 1:

Infiinţarea grupului de lucru Grupul de Promovare a Tehnologiei Informa ieiţ  în 
Romania (HG nr. 271 din 22 februarie 2001) care a avut ca obiectiv principal crearea 
premiselor durabile ale implement riiă  societ iiăţ  informa ionaleţ  în România2;

Grupul de Promovare a Tehnologiei Informa ieiţ  în România, înfiin atţ  prîn 
HOT RÂREAĂ  Guvernului nr. 271/2001, aprobă proiectele din domeniul guvern riiă  
electronice, propune Guvernului alocarea fondurilor necesare prîn bugetele anuale ale 
autorit ilorăţ  administra ieiţ  publice iş  supervizează implementarea serviciilor publice prîn 
procedura electronica.

Elaborarea iş  aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administra ieiţ  
publice (HG nr. 1.007 din 4 octombrie 2001);

1Minis te ru l  Comunica ţ i i lo r  ş i  Soc ie tă ţ i i  Informaţ iona le  :Por ta lu l  E-România
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Aprobarea Strategiei na ionaleţ  pentru promovarea noii economii iş  implementarea 
societ iiăţ  informa ionaleţ  (HG nr. 1440 din 12 decembrie 2002), document în care se 
subliniaza faptul ca trecerea la Societatea Informa ionalţ ă este unul din obiectivele 
strategice ale Guvernului României pentru perioada 2001 – 2004 iş  una dintre conditiile 
de preaderare la Uniunea Europeana;

Infiintarea Sistemului Electronic National (SEN), în anul 2003, ca sistem informatic 
de utilitate publica, în scopul asigur riiă  accesului la informatii publice iş  furniz riiă  de 
servicii publice c treă  persoane fizice iş  juridice (Titlul II din Legea nr. 161 din 19 aprilie 
2003, privind transparen aţ  în administrarea informa iilorţ  iş  a serviciilor publice prin 
mijloace electronice).

În aceea iş  lege, au fost stabili iţ  operatorii pentru e-guvernare (Inspectoratul General 
pentru Comunica iiţ  iş  Tehnologia Informa ieiţ  – IGCTI – aflat în momentul apari ieiţ  legii 
în subordinea Ministerului Comunica iilorţ  iş  Tehnologiei Informa iei,ţ  în prezent în 
subordinea Primului Ministru) precum iş  pentru e-administra ieţ  (Ministerul Administra ieiţ  
Publice, aflat în prezent în structura Ministerului Administra ieiţ  iş  Internelor).

La nivelul sectorului public există deja investi iiţ  efectuate de-a lungul anilor iş  
diferitele platforme hardware, sisteme de operare, baze de date, aplica ii,ţ  sisteme de 
raportare iş  instrumente de management. Totu i,ş  extinderea sistemelor informatice la nivel 
generalizat reprezintă o ac iuneţ  foarte vasta, deoarece presupune integrarea tuturor 
sistemelor prezente în institu iileţ  statului, de la prim riiă  iş  până la Guvern este un proces 
de lungă durat foarteă  costisitor. Unirea sistemelor mo teniteş  presupune rezolvarea 
problemelor fiec reiă  aplica iiţ  iş  tehnologii, dar iş  a integrit iiăţ  datelor pe care le 
administreaz .ă  Cea mai semnificativa problemă este de cele mai multe ori cea a integrit iiăţ  
datelor dintre două sisteme diferite, aspect complicat de numeroasele surse din care 
provin. Bazele de date multiple prezintă de obicei diferen eţ  în ceea ce prive teş  modul de 
identificare al persoanei. Redundanta datelor – duplicitatea acelora iş  date în baze de date 
separate i/sauş  crearea unei baze de date noi, de iş  ar putea fi folosita una deja existenta – 
necesită capacit iăţ  de stocare suplimentare, ceea ce determină cre tereaş  costurilor. Chiar iş  
într-un sistem bine administrat datele vor apare de mai multe ori –într-un mediu complex, 
acelea iş  date ar putea ap reaă  de zeci de ori. C utareaă  în baze de date multiple este dificil ,ă  
pot fi pierdute informa iiţ  cheie iş  prin urmare func iaţ  de raportare nu este optimizat .ă  
Costul de bază este mai mare decât ar trebui, iar men inereaţ  iş  administrarea sistemelor de 
stocare a datelor vor necesita mai multe resurse. Multe din problemele specifice 
proiectelor IT din sectorul public nu sunt diferite de cele din sectorul privat, motiv pentru 
care analizarea practicilor din această zonă este recomandată pentru a evita situa iileţ  
nedorite

Cadrul legislativ 
Cadrul legislativ na ionalţ 3 a fost armonizat cu cel european, incluzînd principalele 

recomand riă  iş  reglement riă  atât în domeniul administra ieiţ  publice, cât iş  în domeniul 

3  eFOIA -  Compediu  leg is la t iv



societ iiăţ  informa ionale.ţ  Principalele acte normative ce reglementează domeniul4 de 
interes sunt: 

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.58 din 2 februarie 1998 pentru aprobarea 
Strategiei na ionaleţ  de informatizare iş  implementare în ritm accelerat a societ iiăţ  
informa ionale;ţ

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea 
Regulamentului pentru organizarea iş  func ionareaţ  Arhivei Electronice de Garan iiţ  Reale 
Mobiliare, modificată de  OG nr.89/2000 iş  HG nr.350/2004;

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 130/2000 privind protec iaţ  consumatorilor la 
încheierea iş  executarea contractelor la distan ,ţă  aprobată cu modificari prin Legea 
nr.51/2003;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr. 271 din 22 februarie 2001 privind înfiin areaţ  
grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informa ieiţ  în România";

LEGEA nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronic ;ă
HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.1007 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului privind informatizarea administra ieiţ  publice;
LEGE nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informa iileţ  de interes 

public;
HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea 

Normelor tehnice iş  metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura 
electronica, modificata de HG 2303/2004;

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal iş  libera circulatie a acestor date, modificata de 
Legea nr. 102/2005;

ORDONANTA GUVERNULUI nr.24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prîn 
mijloace electronice a impozitelor iş  taxelor locale, aprobata de Legea nr.291/2002;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.181 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a 
impozitelor iş  taxelor locale, modificata de HG nr.2303/200;.

LEGEA nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, modificata de Legea 
161/2003;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.1308/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii 365/2002 ce reglementează comer ulţ  electronic;

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 69 din 20.08.2002 privind regimul juridic al 
c r iiă ţ  electronice de identitate, aprobată cu modific riă  de Legea nr.285/2003, modificată 
de OG nr.24/2004;

4ht tp : / /www.mi teapl . ro / r1 / s tud iu-5 .pdf
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LEGE nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparen aţ  decizională în administra iaţ  
public ;ă

REGULAMENTUL B.N.R. nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzac iileţ  efectuate 
prin intermediul instrumentelor de plată electronică iş  rela iileţ  dintre participan iiţ  la aceste 
tranzac ii;ţ

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 20 din 24 ianuarie 2002 privind achizi iileţ  
publice prin licita iiţ  electronice, aprobată cu modificari de Legea nr.468/2002, modificată 
de OG nr.23/2003 aprobată de Legea nr.246/2003, OG nr.73/2003 aprobată de Legea 
nr.535/2003; 

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr. 1440 din 12 decembrie 2002 privind aprobarea 
Strategiei nationale pentru promovarea noii economii iş  implementarea societ iiăţ  
informa ionale;ţ

ORDONANTA GUVERNULUI nr.19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea 
utilizãrii sistemului electronic de colectare a datelor statistice;

ORDIN M.F.P. nr.384 din 26 martie 2003 pentru transmiterea în format electronic a 
formularului "Declara ieţ  privind obliga iileţ  de plată la bugetul de stat";

ORDIN M.F.P. nr.529 din 16 aprilie 2003 privind depunerea în format electronic a 
declara iilorţ  de impozite iş  taxe;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.542 din 17 mai 2003 pentru aprobarea Normelor 
de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice iş  aprobarea listei 
cercet riloră  statistice incluse în sistemul electronic;

ORDIN M.A.P. nr.253 din 2 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind instruirea iş  specializarea în domeniul informaticii a func ionarilorţ  publici;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.1085 din 11 septembrie 2003 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele m suriă  pentru asigurarea transparen eiţ  
în exercitarea demnitatilor publice, a func iilorţ  publice iş  în mediul de afaceri, prevenirea 
iş  sanc ionareaţ  corup iei,ţ  referitoare la implementarea Sistemului Electronic Na ional,ţ  

modificată de HG nr.538/2004;
NORMELE METODOLOGICE din 18 decembrie 2003 pentru aplicarea 

prevederilor Ordonan eiţ  Guvernului nr. 20/2002 privind achizi iileţ  publice prîn licita iiţ  
electronice;

DECLARA IAŢ  privind libertatea comunic riiă  pe Internet, adoptată la Strasbourg în 
28.05.2003  de Comitetul de Mini striiş  al Consiliului Europei;

ORDONAN AŢ  DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 193 din 12 decembrie 2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plat ,ă  aproba aă  de Legea nr. 250/2003, 
modificată de OG nr.36/2003, Legea nr.232/2003;

LEGEA nr. 161 din 19/04/2003 privind unele m suriă  pentru asigurarea 
transparen eiţ  în exercitarea demnitatilor publice, a func iilorţ  publice iş  în mediul de 
afaceri, prevenirea iş  sanc ionareaţ  corup iei,ţ  (Titlul II „Transparen aţ  în administrarea 
informa iilorţ  iş  serviciilor publice prin mijloace electronice”  iş  Titlul III “Prevenirea iş  
combaterea criminalit iiăţ  informatice“) modificată de OUG 40/2003, Legea nr.23/2004, 
Legea nr.171/2004, Legea nr.280/2004, Legea nr.359/2004, OUG nr.75/2004, OUG 
nr.92/2004, OUG nr.14/2005, Legea nr.76/2005, Legea nr.158/200;



REGULAMENT C.N.V.M. nr.12 din 2004 privind serviciile de investi iiţ  financiare, 
Titlul IV „Contractele la distanţă iş  tranzac iileţ  prin internet”;

LEGEA nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activit iiăţ  
electronice notariale;

LEGEA nr. 451/2004  privind marca temporal ;ă
ORDINUL M.C.T.I. nr. 218 din 14 iunie 2004 privind procedura de avizare a 

instrumentelor de plată cu acces la distan ,ţă  de tipul aplica iilorţ  Internet-banking, home-
banking sau mobile-banking;

ORDÎN M.F.P. nr.1430 din 27 septembrie 2004 privind emiterea prin intermediul 
mijloacelor informatice a unor acte administrative;

HOT RÂREAĂ  GUVERNULUI nr.1982 din 16 noiembrie 2004 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan eiţ  Guvernului nr. 69/2002 privind 
regimul juridic al c r iiă ţ  electronice de identitate, republicat ,ă  precum iş  a formei iş  
con inutuluiţ  c r iiă ţ  electronice de identitate, modificată de HG nr.1436/2005;

LEGEA nr.506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal iş  protec iaţ  vie iiţ  private în sectorul comunica iilorţ  electronice;

ORDIN M.C.T.I. nr.54 din 14 februarie 2005 privind procedura acord rii,ă  
suspend riiă  iş  retragerii deciziei de acreditare a furizorilor de servicii de certificare 
(semnatura electronic );ă

LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiin area,ţ  organizarea iş  func ionareaţ  
Autorit iiţă  Na ionaleţ  de Supraveghere a Prelucr riiă  Datelor cu Caracter Personal, 
modificată de OUG nr.131/2005 iş  OUG nr.163/2005;

ORDIN M.C.T.I. nr.221 din 16 iunie 2005 privind aprobarea Normelor tehnice iş  
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activit iiăţ  
electronice notariale;

PROPUNERE LEGISLATIVA nr. BP52 din 8 martie 2005 privind arhivarea 
documentelor în formă electronic ;ă

PROPUNERE LEGISLATIVA nr. BP404 din 21 iulie 2005 privind utilizarea 
codific riiă  standardizate a seturilor de caractere în documentele în formă electronic .ă

Principalele avantaje care apar  în urma informatiz riiă  administra ieiţ  publice sunt: 

• Reducerea cheltuielilor publice; 
• Combaterea birocra ieiţ  iş  a corup ieiţ  la nivelul institu iilorţ  publice; 
• Cre tereaş  gradului de transparenta a modului de utilizare iş  administrare a 

fondurilor publice; 
• Îmbun t ireaă ăţ  accesului la informa iiţ  iş  servicii publice, în conformitate cu 

legisla iaţ  privind protec iaţ  datelor cu caracter personal iş  liberul acces la 
informa iileţ  de interes public; 

• Reducerea iş  eficientizarea contactului direct între func ionarulţ  de la ghi euş  iş  
cet eanulăţ  sau agentul economic; 



• Furnizarea de informa iiţ  iş  servicii publice de calitate prîn intermediul 
mijloacelor electronice; 

• Înt rireaă  capacit iiăţ  administrative a institu iilorţ  publice de a-si îndeplini rolul iş  
obiectivele iş  de a asigura furnizarea, într-o maniera transparenta, de informa iiţ  iş  
servicii publice; 

• Promovarea colabor riiă  dintre institu iileţ  publice pentru furnizarea de servicii 
publice prîn mijloace electronice; 

• Redefinirea rela ieiţ  între cet eanăţ  iş  administra iaţ  public ,ă  respectiv între mediul 
de afaceri iş  administra iaţ  public ,ă  în sensul facilit riiă  accesului acestora la 
serviciile iş  informa iileţ  publice, prîn intermediul tehnologiei informa ieiţ  ;

• Promovarea utiliz riiă  Internetului iş  a tehnologiilor de vârf în cadrul institu iilorţ  
publice. 
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