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Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. – Dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorității pentru 
Digitalizarea României, denumit în continuare Regulament, se aplică personalului Autorității pentru 
Digitalizarea României, denumită în continuare Autoritatea. 
 
 

Capitolul II 
Organizarea Autorității 

 
Art. 2. – (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 (doi) 
vicepreşedinți, cu rang de subsecretar de stat. 
(2) Preşedintele şi vicepreşedinți sunt numiţi și eliberați prin decizie a prim-ministrului. 
 
Art. 3. – (1) Autoritatea are un secretar general care face parte din categoria înalţilor funcţionari 
publici şi este numit în condiţiile legii. 
(2) Secretarul general se subordonează președintelui Autorității. 
 
Art. 4. – (1) Atribuţiile Autorității se realizează prin intermediul structurilor funcţionale stabilite în 
condițiile legii. 
(2) Structura organizatorică detaliată a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul 
Regulament. 
(3) Relaţiile funcţionale ale structurilor din cadrul Autorității, între acestea, precum şi cu 
președintele, vicepreşedinții și secretarul general se realizează conform dispoziţiilor prezentului 
Regulament, precum şi deciziilor emise de preşedintele Autorității și comunicate personalului 
Autorității. 
 
Art. 5. –  În cadrul Autorității sunt organizate şi funcţionează următoarele direcţii generale, direcţii 
și servicii: 

a) Direcţia generală Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale; 
b) Direcţia economică, achiziții publice și administrativ; 
c) Direcţia suport aplicații; 
d) Direcţia transformare digitală; 
e) Seviciul societatea informațională; 
f) Seviciul relații internaționale și afaceri europene; 
g) Seviciul programe și proiecte; 
h) Seviciul serviciul juridic și resurse umane; 
i) Compartimentul audit public intern; 
j) Compartimentul informaţii clasificate; 
k) Compartimentul comunicare publică. 

 
Art. 6. – (1) În cadrul Direcţiei generale Organismul intermediar pentru promovarea societăţii 
informaţionale sunt organizate și funcționează următoarele structuri funcţionale: 

a) Direcția evaluare, selecție și contractare în cadrul căreia este organizat și funcţionează 
Serviciul gestionare proiecte; 

b) Direcția management financiar și control în cadrul căreia este organizat și funcţionează 
Compartimentul verificare achiziții; 

c) Direcția monitorizare; 
d) Compartiment ofițer nereguli. 
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(2) În cadrul Direcţiei economică, achiziții publice și administrativ sunt organizate și funcționează 
următoarele structuri funcţionale: 

a) Serviciul bugete, financiar și contabilitate, achiziții publice; 
b) Serviciul administrativ, registratură și arhivă. 

(3) În cadrul Direcției suport aplicații sunt organizate și funcționează următoarele structuri 
funcţionale: 

a) Serviciul SEAP; 
b) Serviciul PCUE; 
c) Serviciul Ghiseul.ro și SAET; 
d) Biroul Cloud. 

(4) În cadrul Direcției transformare digitală sunt organizate și funcționează următoarele structuri 
funcţionale: 

a) Serviciul dezvoltare software; 
b) Serviciul infrastructură; 
c) Biroul coordonare, analiză și raportare; 
d) Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală. 

(5) În cadrul Serviciului relații internaționale și afaceri europene sunt organizate și funcționează 
următoarele structuri funcţionale: 

a) Biroul piața unica digitală. 
(6) În cadrul Serviciului juridic și resurse umane sunt organizate și funcționează următoarele structuri 
funcţionale: 

a) Biroul juridic și contencios administrativ. 
 
Art. 7. – Desemnarea coordonatorilor compartimentelor din subordinea directă a președintelui 
Autorității se face prin decizie a preşedintelui Autorității. 
 
 

Capitolul III 
Atribuţiile Autorității 

 
Art. 8. – Autoritatea are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: 
a) Strategie şi planificare 
1. elaborează strategia naţională în domeniul transformării digitale şi coordonează implementarea 
acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute, 
în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii efortului naţional de îmbunătăţire a rezultatelor măsurate 
prin indicele economiei şi societăţii digitale al Comisiei Europene - DESI şi de avansare a României în 
clasamentul european aferent; 
2. elaborează şi coordonează implementarea strategiei naţionale pentru automatizare, robotizare şi 
inteligenţă artificială, inclusiv prin includerea şi coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate 
la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene. 
3. elaborează planul naţional pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale cetăţenilor României şi 
asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, cu sectorul privat şi 
cu societatea civilă, în condiţiile legii; 
4. elaborează planul naţional pentru dezvoltarea competenţelor digitale în cadrul administraţiei 
publice şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, în condiţiile 
legii; 
5. asistă şi coordonează autorităţile publice în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale 
sectoriale pentru transformarea digitală a României, în linie cu strategia prevăzută la pct. 1, cu 
excepţia strategiilor naţionale sectoriale care privesc: 
(i) reţele şi sistemele informatice destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României 
în străinătate; 
(ii) reţele şi sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; 
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(iii) reţele şi sistemele informatice specifice managementului situaţiilor de urgenţă; 
6. coordonează politicile publice aferente derulării programelor în domeniul transformării digitale, 
al societăţii informaţionale şi al interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice; 
7. elaborează politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de centre de inovare şi incubatoare de afaceri, 
centre de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă, în colaborare cu 
Secretariatul General al Guvernului; 
8. elaborează politica în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor 
de domenii şi adreselor internet în România, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului. 
 
b) Raportare 
1. realizează, publică şi actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, 
Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a 
administraţiei publice şi pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie 
de transformare digitală; 
2. întocmeşte raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare 
raportul digitalizării, în următoarele condiţii: 
(i) raportul digitalizării se întocmeşte trimestrial; 
(ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare prim-ministrului, cu avizul Secretariatului 
General al Guvernului; 
(iii) preşedintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei şedinţe de Guvern, la nu mai mult 
de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către primministru; 
(iv) raportul digitalizării conţine, cel puţin, următoarele informaţii despre perioada vizată: sumarul 
activităţii ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naţionale pentru transformare 
digitală şi societate informaţională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale 
pentru transformare digitală; analiza oportunităţilor şi ameninţărilor în ceea ce priveşte desfăşurarea 
procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituţiilor publice cu prevederile 
legale din domeniul de competenţă al ADR; 
(v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secţiune dedicată; 
3. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformităţii site-urilor 
web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele privind accesibilitatea. 
 
c) Promovare 
1. promovează adoptarea tehnologiilor avansate, din spectrul robotizării, inteligenţei artificiale, big 
data, internetului lucrurilor, în procesul de transformare digitală a României; 
2. promovează şi sprijină în mod activ creşterea interoperabilităţii între sistemele informatice 
utilizate la nivelul administraţiei publice, standardizarea, reducerea costurilor şi accelerarea 
transformării digitale a administraţiei publice; 
3. promovează dezvoltarea comunităţilor inteligente (smart city) în România; 
4. promovează sistemul educaţional bazat pe instrumente digitale, în colaborare cu instituţiile 
abilitate potrivit legii. 
 
d) Reprezentare 
1. coordonează aplicarea acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale; 
2. participă la întâlniri şi evenimente organizate, la nivel intern şi internaţional, şi reprezintă 
România, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al 
Guvernului, în organisme internaţionale de cooperare, în domeniul său de competenţă, în condiţiile 
legii; 
3. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General 
al Guvernului, cu instituţii şi organizaţii din alte state şi cu instituţii şi organizaţii regionale sau 
internaţionale, în domeniul său de competenţă şi încheie documente de cooperare internaţională 
care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente; 
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4. susţine participarea României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale din 
domeniul său de competenţă. 
 
e) Afaceri europene 
1. pe bază de mandat, aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al 
Guvernului, asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de 
negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de competenţă, potrivit 
cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor 
europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României 
de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului 
juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea 
aplicării acestora; 
3. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar 
implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societăţii 
informaţionale, tehnologiei informaţiei, al interoperabilităţii sistemelor informatice şi al 
transformării digitale, în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene; 
4. contribuie la negocierea şi definirea programelor de finanţare, inclusiv programele operaţionale 
cu impact asupra domeniului transformării digitale şi societăţii informaţionale. 
 
f) Reglementare, supraveghere şi control 
1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă, în colaborare cu 
Secretariatul General al Guvernului; 
2. supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor prevăzute de actele normative din domeniul 
său de competenţă; 
3. stabileşte standardele şi reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societăţii 
informaţionale şi interoperabilităţii, prin decizie a preşedintelui ADR, cu aprobarea prim-ministrului 
şi avizul Secretariatului General al Guvernului, care devin obligatorii la nivelul întregii administraţii 
publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi verifică 
implementarea acestora, dispunând, prin decizie a preşedintelui ADR, remedierea deficienţelor 
constatate; 
4. emite, avizează şi aprobă, după caz, ghiduri, individual sau împreună cu alte entităţi relevante, 
în domeniul său de competenţă; 
5. avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă asupra domeniului său 
de competenţă; 
6. este cooptată de autorităţile competente în procesul de elaborare a actelor normative cu 
incidenţă asupra sistemelor informatice pe care le administrează şi prin intermediul cărora 
furnizează servicii electronice; 
7. avizează sau autorizează, după caz, serviciile societăţii informaţionale, inclusiv centrele de date, 
platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 
8. supraveghează şi controlează respectarea 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, cu modificările ulterioare; 
9. supraveghează şi controlează respectarea prevederilor legale referitoare la înregistrarea 
operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice; 
10. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii 
electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată; 
11. exercită atribuţiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere 
calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu 
prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu 
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Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi 
de abrogare a Directivei 1999/93/CE; 
12. instituie, menţine şi publică liste care includ informaţii referitoare la prestatorii de servicii de 
încredere calificaţi pentru care este responsabilă, împreună cu informaţii referitoare la serviciile de 
încredere calificate prestate de aceştia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 
13. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, 
prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală; 
14. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice 
notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale; 
15. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării 
documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor 
în formă electronică, republicată;  
16. avizează instrumentele de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking, 
phone-banking sau mobile-banking; 
17. reglementează funcţionarea registrului pentru numele de domenii „.ro“, prin decizie a 
preşedintelui ADR; 
18. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 
2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 
dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, având următoarele competenţe: 
(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informaţii pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora şi indiferent de mediul pe care sunt 
stocate acestea sau de locul în care sunt stocate; 
(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligaţia de a pune la 
dispoziţie orice informaţii, date sau documente, indiferent de format sau formă şi indiferent de 
mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a 
avut sau are loc o încălcare sancţionată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi pentru a stabili 
detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare şi de date, al stabilirii 
identităţii persoanelor implicate în fluxurile financiare şi de date şi al luării la cunoştinţă de 
informaţii privind conturile bancare şi al identificării proprietarilor de site-uri web; 
(iii) efectuează inspecţiile la faţa locului necesare şi pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în 
orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecţie pentru a-şi desfăşura activitatea 
comercială, economică, meşteşugărească sau liberală sau solicită altor autorităţi să facă acest lucru 
pentru a examina, a confisca, a lua sau a obţine copii ale informaţiilor, ale datelor sau ale 
documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informaţii, date sau 
documente pe durata necesară şi în măsura necesară inspecţiei; cere oricărui reprezentant sau 
membru al personalului comerciantului vizat de inspecţie explicaţii privind fapte, informaţii sau 
documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecţiei şi înregistrează răspunsurile acestuia; 
(iv) achiziţionează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta 
încălcări sancţionate prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi de a obţine mijloace de probă; 
(v) realizează orice alte activităţi necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394; 
19. exercită controlul respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 
privind accesibilitatea siteurilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, 
aprobată prin Legea nr. 90/2019, a obligaţiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea 
ordonanţei de urgenţă anterior menţionate, în limitele competenţelor legale de monitorizare sau de 
verificare. 
20. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 
2018/1.724 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înfiinţarea unui 
portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informaţii, la proceduri şi la servicii de asistenţă 
şi de soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012; 
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21. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 
2017/1.128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea 
transfrontalieră a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne; 
22. îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi 
administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare; 
23. sprijină instituţiile şi structurile cu atribuţii de control din cadrul administraţiei publice centrale 
pentru acţiunile a căror tematică include şi domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii 
informaţionale, la solicitarea acestora. 
 
g) Programe şi proiecte 
1. avizează proiectele cu o componentă de tehnologia informaţiei, prin intermediul Comitetului 
tehnico-economic pentru Societatea informaţională; 
2. realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare în domeniul său de 
competenţă; 
3. iniţiază, conduce, asigură finanţarea, monitorizează şi/sau implementează programe şi proiecte 
în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor 
informatice ale instituţiilor publice, în condiţiile legii; 
4. implementează măsurile din Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii 
economice“ şi Programul operaţional „Competitivitate“, în calitate de organism intermediar, prin 
delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial 
pentru creşterea competitivităţii economice, respectiv pentru Programul operaţional 
„Competitivitate“ şi alte programe cu finanţare europeană; 
5. coordonează participarea României în cadrul Programului Europa Digitală al Comisiei Europene, 
sub toate aspectele, dar în mod prioritar în ceea ce priveşte componenta creării şi dezvoltării 
centrelor de inovare digitală în România; 
6. stabileşte relaţii cu sectorul privat în vederea consultărilor pe domenii de interes comun şi 
derularea de proiecte de parteneriat public-privat; 
7. stabileşte relaţii cu mediul academic şi cu societatea civilă în vederea consultărilor şi pentru 
derularea unor proiecte pe domenii de interes comun; 
8. participă, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe 
şi proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice; 
9. monitorizează şi acordă asistenţă instituţiilor publice în vederea realizării proiectelor de 
implementare a serviciilor publice electronice; 
10. elaborează curriculum şi realizează programe şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi 
companiilor cu privire la beneficiile oferite de tehnologia informaţiei şi de serviciile publice 
electronice; 
11. organizează cursuri de instruire de competenţă şi poate asigura certificarea în domeniul său de 
competenţă; procedura de certificare se stabileşte prin decizie a preşedintelui ADR; 
12. implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - 
SITUE“, cod SMIS 2014 + 120197; 
13. implementează proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare“ 
COD: SIPOCA 20; 
14. implementează proiectul „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 
SIIEASC“, cod SMIS 2014 + 120025; 
15. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Naţional de Management privind 
Dizabilitatea“, Cod MySMIS2014 +: 127682; 
16. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie - 
SINA“, Cod MySMIS2014+: 131382; 
17. implementează proiectul „Sistem integrat de management pentru o societate informaţională 
performantă (SIMSIP)-COD SIPOCA 391; 
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h) Sisteme informatice şi servicii electronice 
1. dezvoltă şi implementează sisteme şi aplicaţii informatice destinate transformării digitale a 
României, în concordanţă cu strategiile şi politicile în domeniu; 
2. dezvoltă sisteme de autentificare informatică şi coordonează interconectarea sistemelor 
informatice publice; 
3. furnizează servicii publice electronice care valorifică mecanisme tehnice de certificare a 
autenticităţii şi de asigurare a protecţiei datelor; 
4. implementează, operează şi promovează adoptarea de tehnologii specifice şi modele de 
exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susţinerea implementării şi furnizării serviciilor 
publice electronice, inclusiv pe baza platformelor de tip cloud; 
5. implementează, operează şi promovează adoptarea de mecanisme de acces din domeniul 
tehnologiei informaţiei la serviciile publice electronice în regim de mobilitate şi neutralitate 
tehnologică, pentru maximizarea adresabilităţii acestora; 
6. proiectează, implementează şi operează sisteme informatice necesare pentru facilitarea 
interacţiunii digitale şi asigurarea interoperabilităţii la nivelul administraţiei publice centrale; 
7. dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, accesibile la adrese de internet aprobate 
prin decizii ale preşedintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic şi procedural funcţionarea: 
(i) sistemului e-guvernare şi cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului electronic 
naţional - SEN; 
(ii) sistemului „Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor şi Impozitelor“ - SNEP din 
cadrul Sistemului electronic naţional; 
(iii) sistemului electronic de achiziţii publice din cadrul Sistemului electronic naţional; 
(iv) sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional 
rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport 
prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene - portalul SAET; 
(v) sistemului „Punctul de contact unic electronic“ - PCUe; 
(vi) cloud-ului guvernamental; 
(vii) altor sisteme informatice de utilitate publică desemnate în condiţiile legii; 
8. asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia datelor 
care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, în cooperare cu instituţiile cu atribuţii 
în domeniul securităţii cibernetice, în condiţiile legii; 
9. realizează centrul de suport pentru sistemele informatice operate. 
 
i) Asistenţă tehnică 
1. sprijină instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul 
administraţiei publice centrale pentru elaborarea de soluţii tehnice în cadrul proiectelor de 
tehnologia informaţiei, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile; 
2. acordă consultanţă de specialitate, inclusiv în procesul de analiză a fluxurilor operative, în vederea 
transformării digitale, pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale, la 
solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile; 
3. selectează şi publică, sub condiţia deţinerii tuturor drepturilor patrimoniale de autor de către o 
instituţie publică sau a disponibilităţii sub Licenţa publică a Uniunii Europene (EUPL) sau o altă licenţă 
compatibilă în temeiul art. 5 din Licenţa publică a Uniunii Europene, având ca licenţiator o entitate 
publică din cadrul Uniunii Europene, blocuri funcţionale de aplicaţie informatică, sub formă de cod 
sursă sau cod obiect, cu un potenţial ridicat de reutilizare în cadrul sistemelor informatice ale 
administraţiei publice în vederea eliminării finanţărilor multiple sau a suprapunerilor funcţionale, 
analizează periodic adecvarea acestora şi impune reutilizarea lor prin mecanismul avizelor prevăzute 
la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului 
Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională; 
4. este depozitar al codului-sursă pentru aplicaţiile informatice dezvoltate, la cerere, pentru 
administraţia publică centrală, pentru care preia, pe bază de protocol, drepturile patrimoniale de 
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autor şi pe care îl poate extinde, modifica, adapta şi reutiliza conform nevoilor instituţiilor 
administraţiei publice centrale. 
 
(j) Altele 
1. administrează şi gestionează patrimoniul său şi alte bunuri proprietate publică din domeniul său 
de activitate, în mod eficient, în condiţiile legii; 
2. exercită oricare alte atribuţii din domeniul său de competenţă stabilite de către prim-ministru şi 
Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii. 
 
 

Capitolul IV 
Atribuţiile conducerii Autorității, ale înaltului funcţionar public și ale personalului de 

conducere 
 
 

Secţiunea 1 
Atribuţiile conducerii Autorității 

 
Art. 9. – Preşedintele Autorității conduce întreaga activitate în vederea realizării atribuţiilor 
prevăzute de lege şi pentru buna gestionare a resurselor umane şi a fondurilor materiale ale 
instituţiei. 
 
Art. 10. – (1) Preşedintele Autorității are următoarele atribuţii: 

a) organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea personalului Autorității şi 
răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei; 

b) răspunde de aplicarea politicii Guvernului în domeniul transformării digitale și societății 
informaționale; 

c) reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice 
centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie; 

d) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate 
cu tratatele la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii 
de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale ce 
interesează domeniul de activitate al Autorității şi/sau deleagă competenţe, după caz; 

e) coordonază activitatea de monitorizare a aplicării tratatelor internaţionale la care România 
este parte şi dispune măsuri de aducere la îndeplinire a acestora în conformitate cu obligaţiile care 
decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene; 

f) verifică şi asigură armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi face propuneri 
de preluare a  acquis-urilor comunitare în domeniul tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii 
informaţionale; 

g) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile 
legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea 
formelor de aderare la cele existente; 

h) aprobă documentele care, conform legii, intră în competenţa de avizare/aprobare a 
Autorității, în baza fundamentărilor şi propunerilor structurilor funcţionale specializate ale 
Autorității; 

i) aprobă programul de activităţi al Autorității; 
j) aprobă statul de funcţii al Autorității şi structura posturilor pe structuri funcţionale, în limita 

numărului maxim de posturi aprobat;  
k) aprobă constituirea de grupuri de lucru cu specialişti din cadrul Autorității şi din alte instituţii 

publice sau private în vederea analizării şi soluţionării unor probleme care interesează activitatea 
Autorității; 
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l) dispune, în condiţiile legii numirea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi/sau de 
muncă, după caz, a personalului Autorității; 

m) stabileşte obiectivele individuale ale secretarului general al Autorității şi ale angajaților din 
subordinea directă; 

n) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a atribuţiilor 
secretarului general şi a conducătorilor de structuri funcţionale;  

o) ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale privind formarea profesională şi promovarea 
personalului; 

p) aprobă plata drepturilor băneşti cuvenite personalului la termenele şi în condiţiile prevăzute 
de dispoziţiile legale în vigoare;  

q) aprobă fişele colective de prezenţă ale structurilor funcţionale din cadrul Autorității;  
r) aprobă realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din cadrul Autorității, 

precum şi a altor tipuri de concedii, în condiţiile legii; 
s) aprobă în conformitate cu prevederile legale modificările programului de lucru al Autorității;  
t) aprobă deplasările în ţară şi străinătate ale personalului Autorității;  
u) dispune sau, după caz, aprobă organizarea, în condiţiile legii, a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul Autorității;  
v) asigură respectarea şi aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de Autoritate faţă 

de organismele internaţionale; 
w) aprobă, trimestrial, Raportul digitalizării, pe care îl înaintează spre aprobare prim-

ministrului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului; 
x) prezintă Raportul digitalizării în cadrul unei ședințe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile 

calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru; 
y) stabilește standardele și reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societății 

informaționale și interoperabilității, cu aprobarea prim-ministrului și avizul Secretariatului General 
al Guvernului; 

z) aprobă funcționarea registrului pentru numele de domenii ”.ro”; 
aa) stabilește lista personalului Autorității împuternicit cu atribuții de control; 
bb) stabilește structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților de implementare a proiectelor, respectiv a unităților de management de 
proiect; 

cc) stabilește tarifele aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care 
le administrează și le operează Autoritatea, taxele de participare la cursurile de instruire organizate 
și tarifele sau sumele datorate cu orice alt titlu pentru activitățile desfășurate în domeniul de 
activitate al Autorității; 

dd) aprobă, anual, cursurile de instruire organizate de Autoritate; 
ee) aprobă tematica cursurilor de instruire organizate de către Autoritate;  
ff) aprobă metodologia de selecție a participanților la cursurile organizate de către Autoritate; 
gg) aprobă modelele certificatelor de participare pentru cursurile de instruire organizate,; 
hh) semnează certificatele care atestă participarea la cursurile de instruire organizate de 

Autoritate; 
ii) exercită atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, prevăzute de lege;  
jj) este membru în Comitetul tehnico-economic pentru societatea informațională; 
kk) conduce ședințele Consiliului national pentru transformare digital; 
ll) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici, strategii, programe și 

proiecte în domeniul transformării digitale și al societății informaționale, potrivit strategiei 
Guvernului în domeniu; 

mm) asigură implementarea angajamentelor asumate prin Strategia Națională Agenda 
Digitală pentru România și a altor politici și strategii naționale în domeniu; 

nn) aprobă, prin decizie, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorității și Regulamentul 
intern al Autorității; 
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oo) primeşte şi repartizează corespondenţa, stabilind termene de rezolvare, în raport cu urgenţa 
şi complexitatea lucrărilor; 

pp) stabileşte comisiile constituite la nivelul Autorității, pentru buna desfăşurare a activităţii 
acesteia; 

qq) dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum 
şi de standardele de control intern managerial, măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi;  

rr) asigură respectarea cerinţelor legale şi reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, protecţiei mediului, prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi a altor reglementări în 
vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial; 

ss) evaluează performanţele profesionale individuale ale angajaților din subordinea directă.  

(2) Preşedintele Autorității asigură îndeplinirea altor atribuții stabilite prin acte normative în sarcina 
Autorității. 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorității emite decizii. 
(4) Prin decizie a preşedintelui Autorității unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, 
vicepreşedinților, secretarului general sau persoanelor cu funcţii de conducere. 
 
Art. 11. – (1) Vicepreşedinții îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile care le sunt delegate de preşedinte 
prin decizie. 
(2) În cazul lipsei preşedintelui, precum şi în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate de 
a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin 
preşedintelui se exercită în numele preşedintelui, de către unul dintre vicepreşedinții Autorității. 
 
 

Secţiunea 2 
Atribuţiile secretarului general 

 
Art. 12. - (1) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorității, continuitatea conducerii 
şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile Autorității. 
(2) Atribuţiile secretarului general al Autorității sunt cele prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
(3) Secretarul general poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate sau delegate de preşedintele 
Agenţiei, în condiţiile legii. 
(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi alin. (3), atribuţiile secretarului general se stabilesc prin 
decizie a preşedintelui Autorității. 
 
 

Secţiunea 3 
Atribuţiile personalului de conducere 

 
Art. 13. – (1) Directorul general, directorii, şefii de serviciu şi şefii de birou au următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi, în funcţie de specificul direcției generale, direcţiei, serviciului, respectiv biroului 
pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţă stabilite în fişa postului:  

a) organizează, coordonează, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc; 

b) stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine; 

c) evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din subordine; 

d) elaborează, revizuiesc şi contrasemnează, după caz, fişele posturilor din cadrul structurii 
funcţionale pe care o conduc, în condiţiile legii; 

e) formulează rezoluţii pe toate documentele primite, repartizate de către şeful ierarhic sau 
care se referă la activitatea structurii din subordine, repartizează lucrările în mod echitabil şi în 
concordanţă cu importanţa postului şi stabileşte termenele de soluţionare; 
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f) stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi dispoziţiilor 
conducătorilor ierarhici, care vizează domeniile de activitate de care răspund;  

g) urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul lor de 
activitate; 

h) întocmesc planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru structurile 
funcţionale pe care le conduc şi le prezintă superiorilor ierarhici; stabilesc, împreună cu aceştia 
măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a activităţilor prevăzute în plan;  

i) verifică şi semnează lucrările din structurile funcţionale pe care le conduc; 

j) realizează efectiv sau participă la elaborarea unor lucrări de complexitate sau importanţă 
deosebită, corespunzătoare funcţiei în care este încadrat şi dispune rezolvarea lucrărilor, corect şi 
la termen; 

k) participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de 
activitate al Autorității; 

l) urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine; 

m) dispun și/sau aprobă, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală 
a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare, de către personalul 
din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora;  

n) aprobă şi urmăresc realizarea graficului concediului de odihnă al personalului din structurile 
funcţionale aflate în subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate 
ale structurilor funcţionale;  

o) prezintă propuneri privind relaţiile cu instituţii şi organizaţii din alte ţări;  

p) reprezintă Autoritatea în raporturile cu alte instituţii în limitele competenţelor stabilite de 
preşedinte;  

q) analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii structurii funcţionale respective;  

r) monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în 
afara Autorității, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

s) asigură respectarea cerinţelor legale şi reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, protecţiei mediului, prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi a altor reglementări în 
vigoare aplicabile în cadrul Sistemului de control intern managerial;  

t) asigură respectarea cerinţelor legale şi reglementărilor metodologice în domeniul 
implementării Sistemului de control intern managerial;  

u) desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor, 
conform legislației în vigoare aferente Sistemului de control intern managerial;  

v) gestionează activitatea de publicare a informațiilor pe pagina de Internet a Autorității, 
precum și actualizarea acestora, pentru domeniul de competență și răspund pentru conținutul celor 
postate; 

w) coordonează modalitatea prin care sunt păstrate, în condițiile legii, lucrările realizate și 
documentele cu caracter specific activităţii desfăşurate, asigurând accesul la acestea şi depunerea 
lor la arhiva Autorității, conform legislației în vigoare; 

x) îndeplinesc atribuții în cadrul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial de la nivelul 
Autorității și Echipei de gestionare a riscurilor, din care fac parte;  

y) verifică, implementează și actualizează proceduri de lucru (de sistem și operaționale), 
elaborate la nivelul structurilor pe care le conduc;  

z) îndeplinesc și alte atribuţii care le revin potrivit reglementărilor legale în vigoare sau care le 
sunt încredinţate, după caz, de către şeful ierarhic.  

(2) Directorul general, directorii, şefii de serviciu şi şefii de birou pot delega o parte din atribuţiile 
lor personalului din subordine, în condiţiile legii și cu aprobarea președintelui Autorității.  
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Secţiunea 4 
Colegiul managerial al Autorității. Dispoziții privind procesul de consiltare în cadrul Autorității 

 
Art. 14. – (1) Colegiul managerial al Autorității este un organism informal de lucru din care fac parte 
preşedintele, vicepreşedinții Autorității, secretarul general, directorul general, ceilalţi funcţionari 
publici de conducere și personalul contractual de conducere, în cadrul căruia se analizează şi se 
verifică stadiul de realizare a obiectivelor Autorității şi se realizează informarea necesară asigurării 
unui management coerent. 
(2) Colegiul managerial se reuneşte la solicitarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre 
vicepreşedinții Autorității. 
(3) La reuniunile Colegiului managerial pot participa în calitate de invitaţi şi alte persoane. 
 
Art. 15. - (1) În vederea rezolvării unor sarcini complexe de către Autoritate rezultate din conţinutul 
unor documente programatice sau strategice, procesul de consultare între structurile funcţionale 
este obligatoriu în cadrul Autorității.  
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) sunt supuse procesului de consultare proiectele unor contracte, 
proiectele acordurilor de cooperare instituţională iniţiate sau transmise Autorității de autorităţi şi 
instituţii publice, proiectele documentelor strategice, în funcţie de complexitatea lor, obiectul de 
reglementare, domeniul specific al atribuţiilor corespunzătoare structurii funcţionale responsabile 
de implementare din cadrul Autorității sau alte considerente care justifică consultarea.  
(3) Documentele menţionate la alin. (2) vor fi transmise structurilor funcţionale din cadrul Autorității 
pentru formularea unor observaţii şi propuneri. Observaţiile şi propunerile formulate vor avea în 
vedere forma, conţinutul şi legalitatea soluţiilor propuse, raportate la domeniul de competenţă al 
Autorității şi atribuţiile structurii funcţionale care le formulează şi, după caz, la atribuţiile celorlalte 
structuri funcţionale. Termenul maxim pentru formularea observaţiilor şi propunerilor se stabileşte 
la momentul transmiterii solicitării de analizare a documentelor. 
 
 

Capitolul V 
Atribuțiile structurilor funcționale ale Autorității 

 
Secţiunea 1 

Atribuţii comune structurilor Autorității 
 
Art. 16. - Fiecare structură funcțională din cadrul Autorității îndeplinește următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea proprie; 
b) participă la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității și a 

Regulamentului intern al Autorității; 
c) îndeplinește atribuții rezultate din procesul de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial de la nivelul 
Autorității;  

d) îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul Autorității; 
e) elaborează, implementează și actualizează proceduri de lucru (de sistem și operaționale), 

specifice activității structurii din care fac parte; 
f) participă în comisiile și grupurile de lucru în care sunt desemnate expres de conducerea 

Autorității; 
g) colaborează cu toate structurile funcţionale ale Autorității în îndeplinirea atribuțiilor 

specifice; 
h) colaborează cu structurile similare din ministere şi alte autorităţi/instituții publice, cu 

organizaţiile asociative ale funcţionarilor publici, din ţară şi străinătate, cu organizaţiile 
neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul administraţiei publice, cu experţi ai 
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organismelor internaţionale şi ai programelor de asistenţă tehnică implementate în cadrul 
Autorității, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; 

i) elaborează studii/analize/prognoze potrivit atribuţiilor ce îi revin şi le comunică celorlalte 
structuri funcţionale ale Autorității, la solicitarea acestora; 

j) elaborează ghiduri, individual sau împreună cu alte entități, în domeniul său de competență; 
k) propune sau asigură implementarea unor instrumente manageriale interne; 
l) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, până la predarea către arhiva 

AUtorității, în condiţiile legii;  

 
 

Secţiunea a 2-a 
Atribuţiile Direcției generale Organismul intermediar pentru promovarea societății 

informaționale 
 
Art. 17. - Competențele Direcției generale Organismul intermediar pentru promovarea societății 
informaționale (OIPSI) sunt următoarele: 

a) asigură conformitatea operaţiunilor finanţate prin POS CCE – Axa Prioritară  III - Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, POC – Axa prioritară 2, în concordanţă 
cu principiile unui management financiar riguros şi transparent. 

b) participă la elaborarea şi reglementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor 
funcţionale, operaţionale şi financiare în domeniul său de activitate. 

c) asigură implementarea operaţiunilor din Axa Prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, POC – Axa prioritară 2, conform Acordului de 
delegare dintre AM POC/MFE şi MCSI-OIPSI. 

d) elaborează instrumentele de aplicare a politicilor în domeniu său de activitate. 
 
Art. 18. - Direcția generală Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale 
are următoarele atribuții: 
 
(1) Cu privire la Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice: 

a) introducerea şi actualizarea datelor în Sistemul Informatic Unic de Management (SMIS), 
corespunzător atribuţiilor OIPSI şi a procedurilor interne. 

b) asigurarea măsurilor necesare pentru urmărirea sustenabilității proiectelor aprobate pentru 
finanţare în cadrul Axei prioritare III – POS CCE, conform atribuțiilor delegate și a manualelor de 
proceduri aprobate. 

c) ținerea unei evidenţe stricte şi păstrarea tuturor datelor, rapoartelor, corespondenţei şi 
documentelor legate de fiecare etapă a implementării Axei prioritare III – POS CCE, inclusiv dar fără 
a se limita la documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin 
Axa prioritară III din POS CCE, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia comunitară în domeniu, 
inclusiv prin arhivarea corespunzătoare a acestora, conform procedurilor interne relevante şi în 
termenul prevăzut de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. 

d) asigurarea informării publicului şi a mass-mediei cu privire la rolul OIPSI în derularea 
proiectelor, implementarea proiectelor, precum si implementarea măsurilor specifice Axei Prioritare 
III. 

e) asigurarea verificării a modului de realizare a proiectelor finanţate, inclusiv prin vizite la fața 
locului, în cadrul Axei prioritare III – POS CCE, inclusiv pe baza analizei de risc. 

f) verificarea menţinerii pistei de audit la nivel de beneficiar şi mentinerea pistei de audit la 
nivel de OI. 

g) prevenirea, detectarea, raportarea şi corectarea neregulilor. 
h) verificarea și controlul (inclusiv la fața locului) aspectelor cuprinse în sesizări, rapoarte de 

audit ale organismelor naționale și europene, alte instrucțiuni, note de control/sesizări ale DLAF/ANI 
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etc., conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform 
procedurilor operaționale specifice. 

i) emiterea titlurilor de creanță ca rezultat al investigării suspiciunilor de neregulă/fraudă, 
realizate conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare şi 
comunicarea către AM POC în vederea recuperării sumelor aferente. 

j) culegerea de informaţii şi redactarea secţiunii relevante Axei prioritare III - POS CCE "TIC 
pentru sectoarele privat şi public" pentru raportul final de implementare. 

k) realizarea activității necesare asigurării închiderii corespunzătoare a Axei Prioritare III – POS 
CCE în conformitate cu dispozițiile acordului de delegare încheiat cu AM. 
 
(2) Cu privire la Programul Operațional Competitivitate (POC) – axa prioritară 2, conform Acordului 

de delegare încheiat cu Autoritatea de Management pentru POC: 
 
(2.1) Programare 

a) colectarea informațiilor necesare modificării Programului Operațional Competitivitate 2014 – 
2020. 

b) sprijinirea AM POC în pregătirea perioadei de programare 2021 – 2027. 
 
(2.2) Evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor/proiectelor 

a) lansarea apelurilor de proiecte în conformitate cu calendarul stabilit de AM POC. 
b) elaborarea, actualizarea și transmiterea spre analiză și aprobare către AM POC a proiectelor 

de ghiduri specifice aferente apelurilor necesar a fi lansate pentru axa prioritară 2 a POC, în 
conformitate cu calendarul de lansări apeluri POC. 

c) participă și organizează procesul de evaluare și selecție, asigurarea transparenței și 
imparțialității acestuia în conformitate cu prevederile procedurale specifice, cu prevederile ghidului 
general și/sau ale ghidurilor specifice, aprobate de AM POC, inclusiv introducerea datelor în 
MySMIS/SMIS, acolo unde este cazul. 

d) asigurarea informării solicitanților asupra rezultatului procesului de evaluare, selecție și 
contractare cu asumarea responsabilității exclusive asupra derulării etapelor procedurale delegate 
către OIPSI. 

e) pregătirea, verificarea și transmiterea către AM POC a documentației de contractare (acolo 
unde este cazul) în vederea verificării și aprobării interne, în conformitate cu procedurile specifice. 
 

(2.3) Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare, prefinanțare și plată, rambursare 
aferentă cererilor de plată și rambursare aferentă cererilor de prefinanțare 

a) verificarea 100% a furnizării de bunuri, prestării de servicii și executării de lucrări cofinanțate 
și a faptului că plățile efectuate de beneficiari sunt corect declarate, în conformitate cu legislația 
aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea 
în cauză și transmiterea rezultatelor verificărilor către AM POC. 

b) verificarea faptului că beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor rambursate 
pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un 
cod contabil adecvat aferent proiectului respectiv pentru toate tranzacțiile referitoare la o 
operațiune. 

c) verificarea 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări 
transmise de beneficiari, din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării 
conflictului de interese, cu verificarea incidenţei indicatorilor de fraudă, precum și transmiterea 
rezultatelor verificărilor către AM POC. 

d) introducerea, actualizarea și verificarea datelor în MySMIS, conform fazei procedurale 
corespunzătoare. 

e) instituirea de măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor, 
luând în considerare riscurile indentificate. 
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f) înregistrarea, soluționarea și transmiterea spre analiză și aprobare către AM POC a unor 
puncte de vedere privind contestațiile asupra actelor administrative referitoare la reduceri 
procentuale aplicate sau cheltuieli neeligibile. 
 
(2.4) Monitorizarea proiectelor 

a) monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de 
către Beneficiar în Cererea de Finanțare și anexele aferente, precum și a modului în care beneficiarul 
respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate. 

b) verificarea informațiilor din rapoartele de progres și durabilitate elaborate și transmise de 
către beneficiari și, ulterior verificării, asigurarea transmiterii acestora în format electronic către 
AM POC conform procedurii de monitorizare. 

c) efectuarea de vizite la fața locului atât în perioada de implementare a proiectului, cât și 
post-implementare potrivit procedurii de monitorizare, precum și la solicitarea AM POC, pentru a 
verifica la fața locului progresul fizic al proiectelor și acuratețea datelor înscrise în rapoartele de 
progres, atingerea obiectivelor și a indicatorilor proiectelor, respectiv pentru culegerea de date 
suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate), precum și pentru a 
se asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor. 

d) elaborarea raportului de monitorizare trimestrial la nivel de axă prioritară și al planului de 
vizite al Organismului Intermediar și asigurarea transmiterii acestora către AM POC, conform 
procedurii de monitorizare. 

e) efectuarea de vizite la fața locului în vederea verificării realizării indicatorilor și obiectivelor 
proiectelor. 

f) înaintarea către AM POC de propuneri de modificări/rezilieri/încetări/suspendări ale 
contractelor de finanțare potrivit prevederilor contractelor de finanțare, ca urmare a analizei 
stadiului implementării proiectelor, cu excepția acelor contracte de finanțare încheiate bilateral 
între OI PSI și beneficiari, pentru care propunerile sunt transmise reprezentantului legal al ADR. 

g) introducerea în SMIS/MySMIS de date legate de implementarea proiectelor la nivelul 
proiectelor și asigurarea actualizării acestora, conform procedurilor aplicabile. 

h) asigurarea arhivării electronice și pe suport hârtie a tuturor documentelor aferente 
proiectelor finalizate. 

 
(2.5) Nereguli 

a) prevenirea, identificarea, detectarea, înregistrarea și raportarea neregulilor, în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

b) verificarea (inclusiv la fața locului) aspectelor cuprinse în suspiciunile de neregulă / fraudă 
la solicitarea AMPOC, rapoarte de audit ale organismelor naționale și europene, alte instrucțiuni, 
note de control/sesizări ale DLAF/ANI etc., conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, conform procedurilor operaționale specifice. 

c) întocmirea, avizarea și comunicarea către AM POC a rapoartelor de verificare preliminară, 
întocmite ca urmare a investigării aspectelor semnalate în suspiciunile de neregulă / fraudă, în 
vederea analizei, aprobării și emiterii titlurilor de creanță de către aceasta, realizate conform 
prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

d) înregistrarea, soluționarea și trimiterea spre analiză și aprobare către AM POC a punctelor de 
vedere privind contestațiile asupra titlurilor de creanță emise. 

e) sprijină AM POC cu informații și raportări referitoare la activitatea de nereguli / fraude, 
desfășurată la nivelul OIPSI. 

f) transmiterea către AM POC a informațiilor și raportărilor referitoare la activitățile de 
gestionare a riscurilor și evaluare a riscurilor de fraudă, desfășurate la nivelul OIPSI. 
 
(2.6) Informare și comunicare 

a) sprijină AM POC în implementarea Planului de Comunicare pentru POC 2014 – 2020. 
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(2.7) Sprijin pentru potențiali beneficiari/beneficiari 

a) acordarea de sprijin beneficiarilor/solicitanților, conform etapei procedurale, cu respectarea 

principiului tratamentului egal, prin structura de tip help-desk/structură specializată din 

cadrul OIPSI. 

 

(2.8) Audit 

a) emiterea punctelor de vedere pentru constatările și recomandările incluse în rapoartele de 

audit emise de Autoritatea de Audit și auditul CE/ECA. 

 

(3) Cu privire la promovarea și implementarea de proiecte  

a) identificarea necesităților de asistență tehnică pentru derularea corespunzătoare a 
activităților; 

b) întocmirea și promovarea de proiecte de asistență tehnică corespunzătoare propriilor nevoi; 
c) implementarea proiectelor de asistență tehnică în conformitate  cu acordurile de finanțare 

încheiate; 
d) sprijinirea structurilor de specialitate din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, în 

sensul transmiterii informațiilor necesare către acestea în scopul întocmirii documentațiilor cu 
privire la procedurile de achiziții aferente proiectelor de asistență tehnică ale OIPSI, inclusiv 
activitatea de contractare; 

e) urmărirea executării contractelor de achiziție aferente proiectelor de asistență tehnică ale 
OIPSI; 

f) transmiterea către structurile de specialitate din cadrul Autorității pentru Digitalizarea 
României a informațiilor și documentelor necesare întocmirii situațiilor financiar-contabile aferente 
proiectelor de asistență tehnică ale OIPSI; 

g) susținerea activităților de logistică necesare asigurării derulării propriei activități; 
h) întocmirea și urmărirea rambursării sumelor contractate prin asistență tehnică.  

 

Art. 19. - (1) Direcţia evaluare, selecţie şi contractare din cadrul Direcției generale Organismul 

intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale coordonează întreaga activitate privind 

programarea, implementarea procedurilor de evaluare, selecție și contractare și gestionare proiecte 

- asistență tehnică. 

(2) Competenţele Direcției evaluare, selecţie şi contractare sunt următoarele: 

a) programare. 

b) coordonarea activității de evaluare, selecție și contractare pe baza cadrului normativ, 

metodologic și a procedurilor funcționale și operaționale, aferente Axei prioritare 2 – POC. 

c) gestionarea de proiecte precum și asigurarea necesarului de asistență tehnică al OIPSI. 

 
Art. 20. - Direcția evaluare, selecţie şi contractare are următoareele atribuţii: 
 
(1) Programare 

a) elaborarea, actualizarea  și transmiterea spre analiză si aprobare către AM POC a proiectelor 
de ghiduri specifice aferente apelurilor necesar a fi lansate pentru Axa prioritară II a POC, în 
conformitate cu calendarul de lansări apeluri POC. 

b) transmiterea către AM POC, spre verificare  și aprobare, a manualele de proceduri specifice 
îndeplinirii atribuțiilor delegate. 

c) colectarea informațiilor necesare modificării Programului Operațional Competitivitate  
d) sprijinirea AM POC în pregătirea perioadei de programare 2021-2027. 

 
(2) Lansarea cererii de propuneri de proiecte, evaluarea și selecţia de proiecte 

a) lansarea apelurilor de proiecte în conformitate cu calendarul stabilit de AM POC. 
b) participă și organizează procesul de evaluare și selecție. 
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c) asigurarea transparenței și imparțialității procesului de evaluare și selecție în conformitate 
cu prevederile procedurale specifice, cu prevederile ghidului general și/sau ale ghidurilor specifice, 
aprobate de AM POC. 

d) introducerea datelor legate de procesul de evaluare, selecție și contractare în conformitate 
cu procedurile specifice în programele existente, acolo unde este cazul. 

e) supervizarea activității evaluatorilor externi independenți, conform prevederilor 
contractuale, asigurându-se de respectarea prevederilor procedurale privind evaluarea și selecția 
proiectelor. 

f) organizarea comisiilor de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora sau 
transmiterea (pentru apelurile de proiecte în care decizia se ia de către AM POC) către AM POC a 
punctului de vedere privind contestațiile formulate de beneficiari asupra procesului de evaluare, 
selecție și contractare. 

g) organizarea comitetului de selecţie.  
 
(3) Contractarea 

a) întocmirea listelor proiectelor selectate în vederea obținerii angajării bugetare. 
b) întocmirea, verificarea, avizarea și supunerea spre aprobare a Contractelor de Finanţare. 
c) întocmirea listelor de proiecte angajate și necontractate în vederea obținerii dezangajării 

bugetare. 
d) pregătirea, verificarea și transmiterea (dacă este cazul) către AM POC a documentației de 

contractare în vederea verificării și aprobării interne, în conformitate cu procedurile specifice. 
 

(4) Informare şi comunicare 
a) asigurarea informării solicitanților asupra rezultatul procesului de evaluare, selecție și 

contractare. 
b) sprijinirea AM POC în elaborarea Planului de Comunicare pentru POC 2014-2020. 
c) comunicarea  progresului înregistrat la nivelul OIPSI din Planul de Comunicare al POC. 
d) asigurarea publicității adecvate lansărilor apelurilor de proiecte. 
e) asigurarea interfeței procesului de comunicare între solicitanți/potențiali solicitanți și AM 

POC cu privire la procesul de evaluare, selecție și contractare. 
f) transmiterea periodică către AM POC, conform procedurilor specifice, a raportărilor privind 

stadiul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și orice alte raportări/situații 
solicitate de AM POC. 

g) elaborarea calendarului propriu de acţiuni privind informarea și comunicarea, implementarea 
şi monitorizarea acţiunilor specifice din Planul de Comunicare. 

h) furnizarea informaţiilor potenţialilor beneficiari privind posibilitatea obţinerii finanţării 
proiectelor din domeniul specific de competență. 

i) furnizarea informaţiilor cu privire la proiectele finanțate, implementate și rezultatele 
acestora din domeniu specific de competență. 

j) participarea la activitățile de informare specifice organizate de alte instituții. 
 
(5) Alte atribuții 

a) asigură menținerea pistei de audit la nivelul direcției. 
b) asigură introducerea și validarea în sistemele informatice specifice a informațiilor din 

domeniul de activitate al direcției. 
 
Art. 21. - (1) Serviciul gestionare proiecte din cadrul Direcției evaluare, selecție și contractare 

coordonează întreaga activitate privind gestionarea proiectelor - asistență tehnică. 

(2) Competenţele Serviciului gestionare proiecte sunt următoarele: 

a) gestionarea de proiecte asistenta tehnica. 
b) asigurarea necesarului de asistență tehnică al OIPSI. 
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Art. 22. - Serviciul gestionare proiecte are următoarele atribuţii: 
a) analizarea necesarului de Asistenţă Tehnică, atât anuală, cât şi multianulă. 
b) stabilește necesarul de asistență tehnică la nivelul OIPSI în colaborare cu celelalte structuri 

organizatorice. 
c) realizează și depune la –Directia Generala Asistenta Tehnica Programe Europene(DGATPE) 

proiectele de asistență tehnică. 
d) asigură comunicarea cu DGATPE în vederea aprobării și implementării proiectelor de asistență 

tehnică. 
e) elaborarea caietelor de sarcini și a documentelor aferente pentru proiectele finanţate din 

asistenţă tehnică la care OIPSI este beneficiar, în colaborare cu structurile suport din cadrul ADR. 
f) asigură gestionarea și implementarea proiectelor aprobate de DGATPE. 
g) participă în calitate de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare al POAT. 
h) realizează și gestionează documentele necesare obținerii rambursării sumelor cheltuite în 

cadrul proiectelor de asistență tehnică. 
i) realizează raportări specifice proiectelor de AT gestionate. 
j) propune spre semnare Contractele de Finanțare către Ordonatorul de credite. 
k) întocmirea rapoartelor de progres și a rapoartelor privind plățile, notificărilor și oricăror altor 

acte necesare. 
l) asigurarea logisticii pentru întreg OIPSI (acordare avans pentru deplasări, închidere deconturi 

deplasări, ordonanțări plăți pentru contractele de achiziție). 
 

Art. 23. - (1) Direcția management financiar și control din cadrul Direcției generale Organismul 

intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale coordonează întreaga activitate privind 

implementarea procedurilor de management financiar și control. 

(2) Competenţele Direcției management financiar și control sunt următoarele: 

a) asigurarea conformităţii cheltuielilor pentru operaţiunile finanţate prin Axa prioritară 2 – POC 
în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent. 

b) participarea la elaborarea şi reglementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor 
funcţionale, operaţionale şi financiare în domeniul promovării societăţii informaţionale, pentru 
implementarea operaţiunilor finanţate prin Axa prioritară 2 – POC – Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. 
 
Art. 24. - Direcţia management financiar și control are următoarele atribuții: 

a) asigurarea conformităţii operaţiunilor finanţate prin Axa Prioritară 2 – POC – Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă în concordanţă cu 
principiile unui management financiar riguros şi transparent. 

b) participarea la elaborarea şi reglementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor 
funcţionale, operaţionale şi financiare în domeniul promovării societăţii informaţionale, pentru 
implementarea operaţiunilor finanţate prin Axa prioritară 2 – POC – Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. 

c) verificarea administrativă de 100 % a cererilor de rambursare/prefinanţare/plată/rambursare 
aferentă cererilor de plată, a legalităţii, eligibilităţii şi realităţii cheltuielilor, conform atribuţiilor 
delegate şi a manualelor de proceduri aprobate. 

d) avizarea cererilor de prefinanțare/ rambursare/plată/rambursare aferentă cererilor de plată 
primite de la beneficiari și transmiterea acestora către AM POC în vederea acordării “bun de plată” 
și efectuării plăților, în conformitate cu termenele prevazute la Art.132 din Regulamentul UE 
nr.1303/2013 și cu prevederile legislative naționale în vigoare. 

e) emiterea centralizatorului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/rambursare aferentă 
cererilor de plată la nivel de axă prioritară/acțiune/prioritate de investiții, însoțite de declarația de 
conformitate, listele de verificare aferente precum și de alte documente. 

f) verificarea procedurilor de achiziţie derulate de beneficiarii Axei prioritare 2 - POC, pentru 
contractele încheiate de aceştia cu furnizorii şi actele adiţionale – după caz, inclusiv a existenței  
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potențialelor conflicte de interese şi a incidenței indicatorilor de fraudă, conform atribuţiilor 
delegate şi a manualelor de proceduri aprobate. 

g) asigurarea verificării „la faţa locului”, planificate/la sesizare, a modului de realizare a 
proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 2 – POC, inclusiv pe baza analizei de risc, conform 
atribuţiilor delegate şi a manualelor de proceduri aprobate. 

h) menținerea pistei de audit la nivel OIPSI și verificarea menținerii pistei de audit la nivel de 
beneficiar în conformitate cu cerintele prevăzute la art.72, litera g din Regulamentul (UE) 
nr.1303/2013. 

i) verificarea menținerii la nivelul beneficiarilor a unui sistem contabil separat, fie a unui cod 
contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la un proiect în conformitate cu prevederile 
art. 125, alineatul 4 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013. 

j) realizarea de previziuni lunare sau trimestriale cu privire la plățile viitoare pentru Axa 
Prioritară 2 și transmiterea acestora către AM POC. 

k) elaborarea, actualizarea şi transmiterea către AM POC, în conformitate cu termenele 
stabilite, a situaţiilor/tabelelor  cuprinzând informaţii la nivel de axă prioritară şi prioritate de 
investiții/acțiune. 

l) detectarea, raportarea şi corectarea neregulilor. 
m) verificarea preliminară a aspectelor semnalate prin suspiciunile de neregulă în conformitate 

cu prevederile legale. 
n) participarea la realizarea titlurilor de creanță pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit 

potrivit prevederilor din acordul de delegare. 
o) introducerea şi actualizarea datelor în sistemele informatice specifice (MySMIS, baza date 

OIPSI, registre de evidenţă ale DMFC) corespunzător atribuţiilor şi a procedurilor interne. 
p) informarea beneficiarilor/instituţiilor care deţin documentele relevante pentru modul de 

implementare a axei/domeniilor de intervenţie/acțiunilor/priorităților de investiții proiectelor 
despre obligaţia de păstrare a documentelor conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare. 

q) ținerea unei evidenţe stricte şi păstrarea tuturor datelor, rapoartelor, corespondenţei şi 
documentelor legate de fiecare etapă a implementării Axei Prioritare 2 – POC, aferente activităţilor 
DMFC, inclusiv prin arhivarea corespunzătoare a acestora, conform procedurilor interne relevante şi 
termenelor prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. 

r) analizarea și gestionarea riscurilor la nivelul Direcției Management Financiar și Control, 
instrument de control ce faciliteaza gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru 
atingerea obiectivelor specifice direcţiei. 

s) verificarea administrativă de 100 % a cererilor de rambursare/prefinanţare/plată/rambursare 
aferentă cererilor de plată ale beneficiarilor Axei Prioritare 2 - POC, din punct de vedere al 
legalităţii, eligibilităţii şi realităţii cheltuielilor, cu aplicarea, după caz, a corecţiilor financiare 
stabilite de compartimentele cu atribuţiuni specifice, conform atribuţiilor delegate şi procedurilor 
operaţionale. 

t) avizarea cererilor de prefinanțare/ rambursare/plată/rambursare aferentă cererilor de plată 
transmise de beneficiarii Axei Prioritare 2 - POC și transmiterea acestora către AM POC în vederea 
acordării vizei  “bun de plată” și a efectuării plăților, în conformitate cu termenele prevăzute la 
Art.132 din Regulamentul UE nr.1303/2013, cu prevederile legislative naționale în vigoare și cu 
prevederile acordului de delegare. 

u) emiterea centralizatorului cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/rambursare aferentă 
cererilor de plată la nivel de axa prioritară/acțiune/prioritate de investiții, însoțite de declarația de 
conformitate, listele de verificare aferente precum și de alte documente. 

v) furnizarea de instrucţiuni Beneficiarilor pentru completarea formularelor specifice (cererilor 
de prefinanțare/ rambursare/plată/rambursare aferentă cererilor de plată/rambursare aferentă 
cererilor de prefinanțare etc.).  

w) informarea beneficiarilor/instituţiilor asupra situaţiei cererilor de 
prefinanțare/rambursare/plată/rambursare aferentă cererilor de plată transmise de aceştia se 
realizează printr-o Notă informativă privind rezultatul verificării la nivelul OIPSI , urmând ca AM POC 
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să emită notificarea finală privind sumele aprobate la plată prin transmiterea pe e-mail/fax a 
acesteia; OIPSI transmite beneficiarului un exemplar original al cererii, în forma aprobată la plată 
de AM POC, după primirea acestuia. 

x) verificarea (inclusiv „la faţa locului”) asupra menţinerii la nivelul beneficiarilor a unui sistem 
contabil separat, fie a unui cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la un proiect 
în conformitate cu legislația în vigoare și menținerea pistei de audit la nivel de beneficiar. 

y) prevenirea, detectarea, identificarea şi corectarea neregulilor, inclusiv a fraudei. 
z) verificarea (inclusiv la fața locului) aspectelor semnalate prin suspiciunile de neregulă în 

conformitate cu prevederile legale şi la solicitarea AM POC, potrivit acordului de delegare.  
aa) participarea la realizarea de către AM POC a titlurilor de creanță pentru recuperarea sumelor 

plătite necuvenit, iar, după caz, celor aferente aplicării de dobânzi/penalităţi de întârziere în 
situaţia comunicării acestora de către Autoritatea de Management.  

bb) înregistrarea, soluționarea și trimiterea spre analiză și aprobare către AM POC a punctelor de 
vedere privind contestațiile beneficiarilor asupra titlurilor de creanță emise. 

cc) realizarea de previziuni lunare sau trimestriale cu privire la avizări spre plată pentru Axa 
Prioritară 2 și transmiterea acestora către AM POC. 

dd) elaborarea, actualizarea şi transmiterea către AM POC, în conformitate cu termenele 
stabilite, a situaţiilor/tabelelor/raportărilor cuprinzând informaţii la nivel de axă 
prioritară/acțiune/prioritate de investiții. 

ee) introducerea și validarea în sistemele informatice specifice (MySMIS, baza date OIPSI, registre 
ale DMFC) a informațiilor din domeniul de activitate propriu. 

ff) ținerea evidenţei informaţiilor şi păstratea datelor, rapoartelor, corespondenţei şi 
documentelor legate de activitatea de management financiar şi control aferente Axei prioritare 2 – 
POC. 

gg) menținerea pistei de audit la nivelul Direcţiei Management Financiar şi Control. 
hh) elaborarea și supunerea spre aprobare/avizare AM POC a procedurilor de lucru specifice 

necesare îndeplinirii atribuțiilor delegate. 
ii) prezentarea de propuneri cu privire la necesarul de asistență tehnică. 
jj) analizarea și gestionarea riscurilor la nivelul Direcției Management Financiar și Control, 

instrument de control ce facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru 
atingerea obiectivelor specifice din cadrul direcţiei. 
 

Art. 25. - Compartimentul verificări achiziții din cadrul Direcţiei Management Financiar şi Control, 

are următoarele atribuții: 

a) verificarea procedurilor de achiziţie derulate de beneficiarii Axei prioritare 2 – POC 

“Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, pentru 

implementarea proiectelor, după semnarea contractelor de achiziţie şi, după caz, a  actelor 

adiţionale la contractele de achiziţie. 

b) verificarea existenței potențialelor conflicte de interese referitoare la procedurile de 

achiziție derulate, conform prevederilor legale. 

c) verificarea incidenței indicatorilor de fraudă în cadrul procedurilor de achiziție verificate și 

sesizarea, după caz, a structurii desemnate, și întocmirea corespunzătoare a suspiciunilor de fraudă. 

d) comunicarea rezultatelor verificărilor către structurile interesate. 

e) elaborarea, actualizarea şi transmiterea către AM POC, în conformitate cu termenele 

stabilite, a situaţiilor/tabelelor  cuprinzând informaţii la nivel de axă prioritară şi prioritate de 

investiții/acțiune, privind procedurile derulate de beneficiari în implementarea proiectelor, a 

respectării prevederilor legale în domeniu şi propunerilor de aplicare a corecţiilor financiare – după 

caz. 

f) introducerea și validarea în sistemele informatice specifice (MySMIS, baza date OIPSI, 

registrele Compartimentului Verificări Achiziţii) a informațiilor din domeniul de activitate propriu. 

g) ținerea evidenţei informaţiilor şi păstratea datelor, rapoartelor, corespondenţei şi 
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documentelor legate de activitatea de verificare a procedurilor de achiziţie aferente Axei prioritare 

2 – POC. 

h) menținerea pistei de audit la nivelul Compartimentului Verificări Achiziţii. 

i) elaborarea și supunerea spre aprobare/avizare AM POC a procedurilor de lucru specifice 

necesare îndeplinirii atribuțiilor delegate. 

j) prezentarea de propuneri cu privire la necesarul de asistență tehnică. 

k) analizarea și gestionarea riscurilor la nivelul Compartimentului Verificări Achiziţii, instrument 

de control ce facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru atingerea 

obiectivelor specifice din cadrul compartimentului şi ulterior, ale direcţiei. 

 
Art. 26. - Direcția monitorizare din cadrul Direcției generale Organismul intermediar pentru 
promovarea societăţii informaţionale are următoarele competențe: 

a) elaborarea proiectelor de norme, metodologii etc. în domeniul monitorizării proiectelor 
finanţate din fonduri structurale. 

b) asigurarea elaborării rapoartelor pe care ADR le prezintă Guvernului privind stadiul de 
realizare a obiectivelor prevăzute în cadrul Axei prioritare III „TIC pentru sectoarele privat şi public” 
din Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axei prioritare 2 – 
POC. 
 
Art. 27. - Direcția monitorizare are următoarele atribuții: 

a) asigurarea măsurilor necesare pentru urmărirea sustenabilității proiectelor aprobate pentru 
finanţare în cadrul Axei prioritare III – POS CCE, conform atributiilor delegate si a manualelor de 
proceduri aprobate. 

b) asigură monitorizarea proiectelor prin urmărirea rezultatelor, a îndeplinirii indicatorilor, 
atingerii obiectivelor stabilite prin contractele de finanțare, precum și a modului în care beneficiarul 
respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate. 

c) asigură verificarea îndeplinirii de către beneficiari a obligațiilor cu privire la măsurile de 
informare și publicitate specifice proiectelor. 

d) asigură verificarea informațiilor din rapoartele de progres și durabilitate elaborate și 
transmise de către beneficiari și, ulterior verificării, asigurarea transmiterii acestora în format 
electronic către AM POC conform procedurii de monitorizare. 

e) realizează vizite de monitorizare la fața locului atât în perioada de implementare a 
proiectului, cât și post-implementare potrivit procedurii de monitorizare, precum și la solicitarea AM 
POC, pentru a verifica la fața locului progresul fizic al proiectelor și acuratețea datelor înscrise în 
rapoartele de progres, atingerea obiectivelor și a indicatorilor proiectelor, respectiv pentru 
culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate), 
precum și pentru a se asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor. 

f) elaborează raportul de monitorizare trimestrial la nivel de axă prioritară și al planului de 
vizite al Organismului Intermediar și asigurarea transmiterii acestuia spre aprobare, către AM POC, 
conform procedurii de monitorizare. 

g) efectuează vizite de monitorizare la fața locului la sfârșitul perioadei de implementare pentru 
toate proiectele în vederea verificării, realizării indicatorilor și obiectivelor acestora. 

h) transmite către AM POC propuneri de modificări/rezilieri/încetări/suspendări ale 
contractelor de finanțare potrivit prevederilor contractelor de finanțare, ca urmare a analizei 
stadiului implementării proiectelor, cu excepția acelor contracte de finanțare încheiate bilateral 
între OI PSI și beneficiari, pentru care propunerile sunt transmise reprezentantului legal al ADR. 

i) introducerea în SMIS/MySMIS de date legate de implementarea proiectelor la nivelul 
proiectelor și asigurarea actualizării acestora, conform procedurilor aplicabile. 

j) asigură arhivarea electronică și pe suport hârtie a documentelor aferente proiectelor 
finalizate. 

k) redactează raportările solicitate de AM POC. 
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l) întocmește listele necesare și solicită dezangajarea sumelor din cadrul contractelor de 
finanțare rezultate în urma implementării proiectelor sau a încetării contractelor de finanțare, cu 
sprijinului structurii de rambursare. 

m) prezintă propuneri cu privire la necesarul de asistență tehnică. 
n) asigură menținerea pistei de audit la nivelul direcției. 
o) asigură introducerea și validarea în sistemele informatice specifice a informațiilor din 

domeniul de activitate al direcției. 
p) elaborează și supune spre aprobare procedurile de lucru specifice necesare îndeplinirii 

atribuțiilor delegate. 
 

Art. 28. - Atribuțiile Compartimentului ofițer nereguli din cadrul Direcției generale Organismul 

intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale sunt următoarele: 

(1) Ofițerul de nereguli are următoarele atribuții: 

a) primirea și înregistrarea în Registrul neregulilor a supiciunilor/sesizărilor de neregulă/fraudă 
comunicate și, după caz, completarea registrului debitorilor cu  informațiile referitoare la stadiul 
debitelor stabilite, în sarcina beneficiarilor, în titlurile de creanță. 

b) analizarea suspiciunilor/sesizărilor de neregulă/fraudă primite în scopul validării sau, după 
caz, a invalidării acestora. 

c) informarea conducerii OIPSI, a autorului suspiciunii/sesizării de neregulă/fraudă, a ofițerului 
financiar și a structurii de control cu privire la validarea sau invalidarea acesteia. 

d) propunerea declanșării sau nu a unei misiuni de verificare la fața locului, respectiv a 
suspendării sau nu a plăților.  

e) realizarea și urmărirea evidenței neregulilor/fraudelor. 
f) primirea rezultatului investigațiilor realizate de structurile de control și înregistrarea acestuia 

în registrul neregulilor și, după caz, al debitorilor. 
g) monitorizarea respectării termenelor legale cu privire la recuperarea debitelor și informarea 

structurii de control, anterior exprirării termenelor legale. 
h) realizarea raportărilor legale cu privire la nereguli și debite. 
i) realizarea analizelor cu privire la cazuistica neregulilor semnalate și prezentarea propunerilor 

pentru prevenirea, detectarea și combaterea acestora. 
j) asigurarea menținerii pistei de audit la nivelul direcției. 
k) asigurarea introducerii și validării în sistemele informatice specifice a informațiilor din 

domeniul de activitate propriu. 
l) elaborarea și supunerea spre aprobare a procedurilor de lucru specifice necesare îndeplinirii 

atribuțiilor delegate. 
m) analizează legislația apărută zilnic în Monitorul Oficial al României, Partea I cu privire la 

impactul acesteia asupra activității OIPSI și informează personalul de conducere. 
 

(2) Ofițerul de riscuri are următoarele atribuții: 

a) colectarea, înregistrarea, analizarea, selectarea şi clasarea, după caz, a formularelor „Alertă 

la risc”. 

b) propunerea măsurilor de control pentru riscurile identificate. 

c) transmiterea către Directorul General / Directorii din cadrul OIPSI a dosarului cu riscurile nou 

identificate, precum și rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern. 

d) organizarea ședințelor de analiză și evaluare a riscurilor și redactarea minutei, completarea, 

listarea și îndosarierea Registrului Integrat al Riscurilor. 

e) deschiderea, în colaborare cu echipa de gestionare a riscurilor desemnată din cadrul OIPSI, a 

Planului de acțiune împotriva riscurilor și întocmirea Fișei de urmărire a riscului. 

f) coordonarea activităților de punere în aplicare a măsurilor de control a riscurilor, 

monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor de control. 

g) propunerea unor noi acțiuni ori revizuiri de termene, atunci când apar dificultăți neprevăzute 
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în implementare. 

h) evaluarea expunerii la risc după introducerea măsurilor de control intern. 

i) notificarea Directorului General OIPSI cu privire la necesitatea demarării evaluării riscului de 

fraudă, întocmirea Mandatului privind constituirea echipei de evaluare a riscului de fraudă (pe baza 

nominalizării directorilor), supus aprobării Directorului General OIPSI și furnizarea 

informațiilor/documentelor echipei de evaluare.  

j) urmărirea implementării planului de acțiune aprobat în urma finalizării procesului de evaluare 

a riscului de fraudă. 

k) actualizarea Instrumentului de autoevaluare a riscurilor de fraudă. 

l) elaborarea și supunerea spre aprobare a procedurilor de lucru specifice necesare îndeplinirii 

atribuțiilor delegate. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Atribuţiile Direcției economică, achiziții publice și administrativ 
 

Art. 29. - Direcția economică, achiziții publice și administrativ asigură și răspunde de îndeplinirea 
atribuțiilor ce revin Autorității potrivit legii și are următoarele obiective: 

a) administrarea, gestionarea și inventarierea patrimoniului Autorității, precum și întocmirea 
raportărilor financiar contabile lunare, trimestriale și anuale; 

b) elaborarea, fundamentarea și urmărirea obținerii acordului ordonatorului principal de credite 
pe proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, precum și pe virările de credite 
și propunerile de rectificare ale bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;  

c) întocmirea documentelor necesare angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor în 
limita prevederilor bugetare, valori care reprezintă limite maxime aprobate; 

d) realizarea, în condițiile legii, a ultimei faze din procesul execuției bugetare, respectiv plata; 
e) achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare desfășurării activității în limitele 

prevederilor bugetare aprobate și a programului anual aprobat al achizițiilor publice; 
f) verificarea modului de realizare a controlului financiar preventiv propriu. 

 
Art. 30. - Direcția economică, achiziții publice și administrativ are următoarele atribuții: 
 
(1) În domeniul economic: 
(1.1) Activitatea de evidență contabilă: 

a) organizarea și funcționarea activității de evidență contabilă conform prevederilor Legii nr. 
82/1991 a contabilității, republicată; 

b) elaborarea normelor specifice activității de evidență contabilă și aplicarea acestora în cadrul 
Autorității; 

c) verificarea corectitudinii documentelor primite pentru operare în evidența contabilă; 
d) înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor primite sau emise cu privire la 

activitatea economică desfășurată; 
e) înregistrarea, cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de 

întocmire sau intrare în instituție, în conturi sintetice și analitice, a operaților privind fondurile 
(capitalurile), patrimoniul, datoriile și creantele, disponibilitățile banești din conturile la trezorerie, 
la băncile comerciale și în casierie, în lei și în valută, veniturile ți cheltuielile Autorității, conform 
prevederilor legale în corespondență cu clasificația bugetară din bugetul aprobat; 

f) întocmirea fișelor de conturi și analizarea datelor operate pentru stabilirea componentelor de 
sold; 

g) asigurarea evidenței analitice a datoriilor și creantelor; 
h) analiza veniturilor și cheltuielilor pe categorii; 
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i) organizarea și implementarea evidenței cantitativ-valorice a bunurilor materiale, obiectelor 
de inventar și a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu; 

j) participarea la inventarierea anuală a patrimoniului prin furnizarea informațiilor necesare 
derulării inventarierii; 

k) evidențierea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele 
verbale de inventariere care se înregistrează atât în evidența tehnico-operativă cât și în evidența 
contabilă; toate elementele de activ și de pasiv inventariate și grupate după natura lor, conform 
posturilor din bilanțul contabil se înregistrează în registrul inventar; 

l) reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, conform normelor legale; 
m) întocmirea balanței de verificare analitice și sintetice; 
n) întocmirea rapoartelor și situațiilor financiare trimestriale ți anuale; 
o) întocmirea, înregistrarea și depunerea în termen a tuturor raportărilor și formularelor din 

Sistemul Național de Raportare FOREXEBUG al Ministerului Finanțelor Publice; 
p) întocmirea registrelor contabile obligatorii; 
q) întocmirea informărilor și analizelor asupra activității desfășurate pe baza datelor din 

evidența contabilă și calculul indicatorilor economico-financiari li de eficiență lunar și annual. 
 

(1.2) Activitatea buget - execuție bugetară: 
a) centralizarea și analiza notelor de fundamentare transmise de structurile Autorității pentru 

întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli; 
b) elaborarea și înaintarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe baza notelor de 

fundamentare primite de la structurile AUtorității; 
c) întocmirea documentelor specifice (propunere de angajare a unei cheltuieli, angajamente 

bugetare individuale/globale, angajamente legale, ordonanțări de plată); 
d) urmărirea încadrării cheltuielilor în limitele stabilite prin bugetul aprobat; 
e) elaborarea propunerilor de virări de credite și urmărirea aprobării acestora; 
f) evidențierea angajamentelor legale și bugetare și urmărirea execuției bugetului atât la nivelul 

Autorității, cât și în Sistemul National de Raportare FOREXEBUG al Ministerului Finanțelor Publice. 
 
(1.3) Activitatea financiară: 

a) elaborarea contului de execuție bugetară; 
b) emiterea facturilor pentru serviciile prestate; 
c) procesarea și urmărirea încasării creanțelor; 
d) evidențierea mișcărilor de numerar - operațiunilor de casă cu întocmirea documentelor 

specifice; 
e) realizarea calculului și evidențierea contabilă a salariilor și asigurarea acestora și a obligațiilor 

aferente conform prevederilor legale; 
f) eliberarea adeverințelor de venit și a adeverințelor ce atestă calitatea de asigurat și stagiul 

de cotizare a angajaților 
g) ține evidența certificatelor medicale ale angajaților Autorității; 
h) întocmirea și depunerea la termen a declarațiilor fiscal 
i) verificarea legalității decontării cheltuielilor privind cazarea, diurna și transportul salariaților 

aflați în deplasări interne și externe, în baza documentelor justificative atașate deconturilor; 
j) verificarea deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar. 

 
(1.4) Activitatea de control financiar preventiv propriu: 

a) acordarea vizei de control financiar preventiv; 
b) verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul vizei de Control Financiar Preventiv 

Propriu; 
c) verificarea îndeplinirii principiilor și regulilor procedurale și metodologice; 
d) verificarea încadrării în clasificația bugetară și respectarea limitelor bugetului aprobat; 
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e) verificarea întocmirii corecte a documentelor primite la viză atât ca fond, cât și sub aspect 
formal; 

f) sesizarea eventualelor abateri și informarea conducerii Autorității; 
g) întocmirea registrului de evidență a documentelor primite la viza de control financiar 

preventiv și a rapoartelor prevăzute de normele legale în domeniu. 
 
(2) În domeniul achiziților publice 
(2.1) Activitatea de achiziții publice: 

a) elaborarea normelor specifice activității de achiziții publice și urmărirea modului de aplicare 
a acestora; 

b) asigurarea aplicării prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice; 
c) elaborarea și înaintarea spre aprobare a proiectului programului anual al achizițiilor publice, 

pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri din cadrul Autorității, cu 
încadrarea în limitele prevăzute în bugetul aprobat conform clasificației bugetare; 

d) modificarea/actualizarea programului anual al achizițiilor publice ori de câte ori apar 
necesități care nu au fost cuprinse în varianta inițială, iar introducerea acestora în program este 
permisă de asigurarea surselor de finanțare; 

e) răspunde de încadrarea în plafonul valoric pentru codurile CPV aprobate; 
f) elaborarea sau, după caz, participarea la elaborarea documentațiilor specifice, a caietelor de 

sarcini sau a documentațiilor descriptive transmise de structurile care întocmesc referatele de 
achiziție pentru produse/servicii; 

g) stabilirea și asigurarea derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică 
ce urmează a se aplica conform prevederilor legale; 

h) aplicarea și finalizarea procedurile de atribuire conform prevederilor legale; 
i) asigurarea încheierii contractelor de achiziții de servicii și produse prin aplicarea procedurilor 

de atribuire a contractelor de achizișie publică în conformitate cu prevederile legale; 
j) constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice; 
k) asigurarea încheierii contractelor de achiziții de servicii și produse și, dacă este cazul, a 

actelor adiționale la acestea; 
l) asigurarea relaționării în cazul depunerii contestațiilor până la soluționarea acestora; 
m) efectuarea studiului de piață și realizarea unei baze proprii de date cu privire la furnizorii de 

bunuri, servici și lucrări privind achizițiile ce fac obiectul programului de achiziții. 
 
(2.2) Activitatea de urmărire a derulării contractelor: 

a) urmărirea derulării contractelor cu respectarea clauzelor prevăzute; 
b) verificarea încadrării în termenele de plată; 
c) urmărirea îndeplinirii întocmai a obligațiilor contractuale asumate de ambele părți; 
d) urmărirea ca bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate și plătite să fie în 

concordanță din punct de vedere al cantității, calității și valorii cu prevederile contractuale; 
e) verificarea documentelor justificative privind încadrarea iîn termenii contractului 

(veridicitatea serviciului efectuat, a bunurilor livrate sau a lucrărilor executate), completarea 
corectă, din punct de vedere fiscal; 

f) urmărirea întocmirii proceselor verbale de recepție a serviciilor prestate, de predare primire 
a bunurilor livrate și de recepție a lucrărilor executate; 

g) verificarea veridicității sumelor înscrise în documentele justificative conform valorilor 
contractelor sau a graficelor de realizare anexate la acestea; 

h) verificarea, dacă este cazul, a corectitudinii majorărilor aplicate de terți; 
i) asigură corespondența necesară cu terții pentru derularea în condiții optime a contractelor; 
j) sesizarea partenerilor contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligații 

contractuale și informarea compartimentele de specialitate pentru propunerea măsurilor necesare 
recuperării eventualelor prejudicii; 

k) întocmirea rapoartelor asupra derulării contractelor; 
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l) realizarea aprovizionării prin achiziții directe în sistemul electronic de achiziții publice. 
 
Art. 31. - Serviciul administrativ, registratură și arhivă din cadrul Direcţiei economică, achiziţii 
publice și administrativ are următoarele atribuţii: 

a) asigură administrarea şi gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată aflate în 
patrimoniul Autorității, potrivit prevederilor legale; 

b) asigură întreţinerea, igienizarea şi menținerea în stare de funcţionare a aparaturii şi 
instalaţiilor din dotarea instituției, prin firme de specialitate; 

c) asigură evidența, întreţinerea şi administrarea parcului auto;  
d) realizează aprovizionarea, prin achiziţii directe în limita plafonului aprobat, cu materiale, 

rechizite, consumabile, combustibil, mijloace fixe și obiecte de inventar necesare bunei desfaşurări 
a activităţilor din cadrul Autorității; 

e) colaborează cu toate structurile pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi 
administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii;  

f) asigură aplicarea, organizarea şi verificarea respectării prevederilor legale specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

g) coordonează modul de organizare a activităţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 
şi protecţiei civile; 

h) organizează şi administrează spaţiile care adăpostesc arhiva instituţiei, asigurând condiţiile 
corespunzatoare de păstrare şi protejare a documentelor intrate în arhiva Autorității; 

i) întocmește referate de necesitate în vederea asigurării necesarului de produse, servicii şi 
lucrări pentru buna desfăşurare a activităţii Autorității; 

j) răspunde de recepționarea, gestionarea, depozitarea și păstrarea bunurilor din magazia 
instituției prin gestionarul desemnat, persoană care răspunde material, administrativ și penal de 
integritatea gestiunii; 

k) confirmă livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrări şi certifică 
facturile emise de furnizori; 

l) întocmește documentele de recepţie în cadrul comisiilor din care face parte; 
m) urmăreşte folosirea şi exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor Autorității 

potrivit destinaţiei acestora şi cu respectarea normativelor în vigoare ; 
n) organizează şi implementează evidenţa cantitativ-valorică a bunurilor materiale, obiectelor 

de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Autorității; 
o) întocmește documentele de recepţie (NIR; fișa de magazie; bon de consum/bon de 

mișcare/bon de restituire; proces-verbal de recepție; proces-verbal de predare-primire); 
p) întocmește actele necesare în vederea decontării cheltuielilor efectuate cu ocazia reparației 

autoturismelor din parcul auto al Autorității, achiziționării RCA/CASCO, rovignete, truse medicale și 
stingătoare de incendiu pentru autoturismele din parcul auto al Autorității; 

q) întocmește FAZ (fișa activității zilnice) pentru fiecare autoturism. 
r) avizează notele de fundamentare privind necesarul de produse/servicii/lucrări de achiziționat 

în vederea includerii acestora în Planului Anual de Achiziții Publice; 
s) asigură executarea de reparații curente la obiecte de inventar și mijloace fixe; 
t) întocmește bonurile de mișcare pentru mijloacele fixe și obiecte de inventar care se transferă 

între locurile de folosință sau între salariații Autorității; 
u) verifică inspectarea periodică a stării tehnice şi de întreţinere a autoturismelor din dotarea 

Autorității; 
v) stabilește zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, precum și 

tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale; 
w) monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură 

și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul 
de muncă; 

x) verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, 
precum și a sistemelor de siguranță; 
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y) efectuează controalele interne la locurile de muncă, cu informarea Președintelui, în scris, 
asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si a masurilor 
propuse pentru remedierea lor; 

z) ține evidența activității lunare a parcului auto, pentru fiecare autovehicul în parte, care va 
cuprinde: foile de parcurs zilnice având capsate cotoarele BCF-urilor utilizate, FAZ-ul, fișa privind 
eliberarea și justificarea BCF-urilor, situația centralizată a combustibilului pe lună; 

aa) întocmește și predă la Serviciul bugete, financiar și contabilitate și achiziții publice, ,,Situația 
centralizatoare a consumului de carburant“ pe fiecare autoturism; 

bb) asigură aplicarea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor la nivelul 
Autorității; 

cc) răspunde de organizarea evidenţei tehnico-operative a obiectelor de inventar pe locurile de 
folosinţă în cadrul structurilor Autorității, organizarea arhivei Autorității și de justificarea necesităţii 
şi oportunităţii pentru efectuarea achiziționîrilor de bunuri și servicii; 

dd) asigură repartizarea materialelor de natura rechizitelor și consumabilelor pe salariaţi; 
ee) întocmește Notelor justificative privind descrierea degradării bunurilor materiale întocmite 

de către responsabilii bunurilor respective; 
ff) asigură curățenia zilnică în birourile și spațiile care aparțin Autorității prin aspirarea 

suprafețelor, ștergerea prafului, spălarea ferestrelor și a jaluzelelor, precum și a ușilor de acces în 
cladire a balcoanelor exterioare și a corpurilor de iluminat din curtea interioară, balustrade scari, 
lifturi, dozatoare de apa, frigidere, cuptoare cu microunde; 

gg) asigură spălarea și igienizarea zilnică a grupurilor sanitare și materialele igienico – sanitare 
necesare;  

hh) predă gunoiul menajer furnizorilor de servicii de salubritate; 
ii) asigură colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Autorității; 
jj) participă la programul de instruire privind organizarea colectării selective a deșeurilor în 

cadrul Autorității; 
kk) respectă Planul de masuri privind colectarea selectivă a deșeurilor Autorității, pe categoriile 

prevăzute de Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în înstituțiile publice; 
ll) primeşte, înregistrează în registrul unic de intrare-ieşire sau prin intermediul sistemelor 

informatice de gestiune a documentelor şi transmite Cabinetului preşedintelui, în vederea 
repartizării, documentele primite de către Autoritate de la autorităţile şi instituţiile publice şi alte 
categorii de persoane fizice sau juridice, cu excepţia corespondenţei clasificate, care se primește, 
înregistrează și gestionează conform legislației specifice în vigoare; 

mm) întocmește borderourile poştale pentru corespondenţa care urmează sa fie expediată; 
nn) asigură expedierea corespondenţei prin poştă şi ţinerea evidenţei confirmărilor de primire;  
oo) asigură înregistrarea petiţiilor și transmiterea acestora către persoanele responsabile din 

cadrul Autorității; 
pp) organizează activitatea de arhivă şi întocmeşte Nomenclatorul arhivistic al Agenţiei; 
qq) răspunde pentru integritatea și securitatea documentelor arhivate;  
rr) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
ss) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă; 

 
 

Secţiunea a 4-a 

Atribuţiile Direcției Suport Aplicații 

 

Art.32. - Serviciul SEAP din cadrul Direcției suport aplicații îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură coordonare, suport şi consultanţă de specialitate utilizatorilor externi ai Autorității 
pentru utilizarea Sistemului electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, în 
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conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, achizițiilor 
sectoriale, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii; 

b) stabileşte şi elaborează procedurile şi normele interne, precum şi instrucţiunile de lucru 
specifice ariei de activitate; 

c) participă la elaborarea şi implementarea procedurilor destinate utilizatorilor externi ai SEAP; 
d) stabileşte condiţiile şi procedura pentru rezolvarea solicitărilor utilizatorilor cu privire la 

utilizarea SEAP;  
e) colectează feedback-urile utilizatorilor SEAP în vederea îmbunătăţirii / dezvoltării de noi 

facilităţi şi servicii în cadrul aplicației informatice; 
f) participă cu propuneri de dezvoltare și îmbunătațire a aplicațiilor operate; 
g) asigură și monitorizează calitatea serviciilor oferite utilizatorilor externi; 
h) elaborează şi implementează proceduri / instrucţiuni de lucru pentru suport nivel 1; 
i) elaborează şi implementează procedura de tratare incidente – suport nivel 1 – proceduri 

operationale; 
j) elaborează şi implementează procedura de semnalare a erorilor și problemelor apărute în 

utilizarea sistemelor; 
k) colaborează cu serviciile de nivel 2 pentru elaborarea rapoartelor de evaluare periodică 

privind serviciile de nivel 2 si 3; 
l) elaborează rapoarte de evaluare periodică a serviciilor nivel 1, 2 şi 3; 
m) sprijină managementul prin furnizarea informațiilor și analizelor pentru luarea deciziilor în 

ceea ce privește îmbunătățirea performanțelor serviciilor oferite și a eficienței acestora, care țin de 
domeniul de activitate al Serviciului SEAP; 

n) relaționează cu organismele si instituțiile de reglementare și monitorizare a achizițiilor 
publice; 

o) documentarea erorilor/problemelor; 
p) responsabil cu implementarea SLA-urilor agreate cu clientul Autorității; 
q) răspunde de implementarea OLA (operare şi suport servicii) agreate cu Serviciile Suport nivel 

2 şi 3; 
r) elaborează rapoarte consolidate despre progress status pentru conducerea ierarhică; 
s) asigură serviciu suport nivel 1 pentru Clientul Extern al Autorității (ex. aplicaţii e-licitaţie; 

altele e-guvernare); 
t) monitorizează implementare SLA - case management; 
u) elaborează specificațiile funcționale pentru introducerea de modificări și noi funcționalități 

în cadrul sistemelor informatice;  
v) primește și verifică documentele privitoare la înregistrarea, reînnoirea înregistrării 

furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor, ca persoane juridice, precum și a documentelor 
privitoare la înregistrarea, reînnoirea înregistrării autorităților contractante în cadrul Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice; 

w) primește și verifică documentele privitoare la recuperarea certificatului digital de 
autentificare în SEAP de către autorităţile contractante și operatorii economici; 

x) atribuie serviciile preplătite specifice SEAP, achitate de operatorii economici înregistrați în 
SEAP, conform procedurilor specifice; 

y) realizează și întocmește statistici și rapoarte cu privire la tranzacţiile și la alte informații 
publicate în cadrul SEAP; 

z) semnalează Direcției Transformare Digitală eventualele neconcordanțe/erori identificate în 
operarea SEAP; 

aa) înregistrează solicitările scrise din partea utilizatorilor și răspunde acestora; 
bb) validează total sau parțial, ori respinge, după caz, cererile de 

înregistrare/reînnoire/recuperare în SEAP în vederea emiterii certificatelor digitale; 
cc) pune la dispoziția organelor de cercetare penală, instanțelor judecătorești, organelor cu 

atribuții de control, în condițiile legii, la solicitarea acestora, informații referitoare la achizițiile 
desfășurate prin intermediul SEAP. 
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dd) colaborează cu celelalte structuri ale Autorității în vederea realizării obiectivelor propuse şi 
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

ee) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă; 

 
Art. 33. - Obiectivele Serviciului PCUe din cadrul Direcției suport aplicații sunt următoarele: 

a) contribuie la simplificarea și debirocratizarea administrației publice, prin implementarea 
actelor normative europene și naționale care guvernează funcționarea și administrarea PCUe; 

b) participă proactiv la îmbunatățirea și diversificarea serviciilor electronice destinate 
cetățenilor și mediului de afaceri; 

c) contribuie la implementarea strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării 
digitale și societății informaționale; 

d) colaborează cu instituțiile și organizațiile naționale, regionale și internaționale din domeniul 
eguvernării. 
 
Art. 34. - Serviciul PCUe are următoarele atribuții: 

a) contribuie la elaborarea strategiei naționale în domeniul transformării digitale; 
b) participarea la implementarea politicilor publice aferente derulării programelor în domeniul 

transformării digitale, al societății informaționale și al interoperabilității sistemelor informatice; 
c) contribuie la implementarea planului național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale 

cetățenilor României; 
d) îndeplinirea cu responsabilitate, competență, eficiență și conștiinciozitate a sarcinilor 

aferente elaborării cadrului legal în care Autoritatea are calitate de parte; 
e) configurarea procedurilor administrative asociate autorităților competente; 
f) validarea conturilor de administrator aparținând autorităților competente; 
g) validarea cererilor de înrolare a autorităților competente în PCUe; 
h) răspunde în timp util la sesizările ce intră în competența serviciului din care face parte; 
i) realizarea de studii, analize, sinteze și activități de proiectare privind domeniul său de 

activitate; 
j) identificarea, analizarea și documentarea cazurilor de bună practică în interoperabilitatea 

serviciilor de guvernare electronică la nivel european și național; 
k) colaborarea cu instituții și organizații naționale, regionale și internaționale din domeniul său 

de competență; 
l) elaborarea rapoartelor consolidate despre progres status solicitate de conducerea Autorității 

și pentru alte autorități; 
m) monitorizarea permanentă a legislației și inițiativelor europene în domeniul interoperabilității 

sistemelor de guvernare electronică, în colaborare cu alte departamente de specialitate din cadrul 
Autorității, pentru a identifica posibile nișe pe care Autoritatea ar putea să le valorifice; 

n) efectuează deplasări în străinătate în vederea reprezentării instituției, participă la 
evenimente naționale și internaționale din aria de competență a serviciului 

o) stabilirea metodologiei de colectare / structurare a informaţiilor provenite de la autoritățile 
competente ; 

p) colectarea documentelor utilizate de către solicitanți necesare întregului flux procedural ; 
q) este punct de contact pentru utilizatorii PCUe ; 
r) realizarea de sesiuni de instruire pentru utilizatorii PCUe. 
s) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
t) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă; 
 

Art. 35. - Serviciul Ghișeul.ro și SAET din cadrul Direcției suport aplicații îndeplinește următoarele 

atribuții: 
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a) asigură suport telefonic pentru utilizatorii SNEP; 
b) suport la sediu pentru utilizatorii SNEP; 
c) este punct de contact pentru utilizatorii SNEP; 
d) furnizează utilizatorilor informații privind accesul la SNEP, asigura consultanta si suport de 

tip callcenter pentru utilizatorii SNEP; 
e) pune la dispoziția instituțiilor publice interesate informațiile necesare pentru dezvoltarea 

modulului de interconectare cu SNEP; 
f) generează credențiale contribuabililor; 
g) furnizează informații privind recuperarea credențialelor; 
h) transmite către instituțiile partenere informațiile de autentificare; 
i) activează conturile instituțiilor partenere care îndeplinesc cerințele de înrolare în sistem; 
j) ia măsuri privind soluționarea problemelor sesizate de catre instituțiile publice privind erorile 

generate de sistem la transmiterea fișierelor; 
k) direcționează utilizatorii către instituțiile publice care pot oferi soluții la sesizările efectuate 

(în cazul în care nu intră în atribuțiile SNEP); 
l) asigură continuitatea fluxurilor informaționale în relația SNEP – Instituții de credit 

acceptatoare; 
m) asigură continuitatea fluxurilor informaționale în relatia SNEP – Instituții Publice. 
n) distribuie autorizațiile de transport internațional marfă; 
o) coordonează și asigură suport pentru activitatea de transport internațional de marfă și 

transport intern de persoane; 
p) asigură suport pentru utilizatorii SAET – transport marfă și transport persoane; 
q) este punct de contact pentru operatorii de transport; 
r) eliberează/returnează autorizații de transport; 
s) procesează – eliberează certificate digitale pentru operatorii de transport; 
t) distribuie prin intermediul sistemului informatic SIAE către operatori, autorizaţiile de 

transport internaţional de marfă și a autorizațiilor CEMT anuale, primite de la Ministerul 
Transporturilor; 

u) returnează, anual, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Ministerul 
Transporturilor autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă și autorizații CEMT neutilizate; 

v) vizualizează rezultatele ședințelor de atribuire a traseelor în transportul de persoane; 
w) verifică suprapunerile de grafic orar și asigură suport în vederea atribuirii electronice prin 

SIAE a traseelor județene/interjudețene către solicitantul care întrunește cel mai mare punctaj, prin 
respingerea solicitărilor în cazul cărora se identifică suprapuneri de grafic orar; 

x) asigură consultanță și suport la sediul Autorității pentru operatorii de transport marfă și 
transport de persoane; 

y) asigură consultanță și suport de tip callcenter pentru operatorii de transport marfă și de 
transport persoane; 

z) colectează formularele utilizate de către utilizator pe fluxul procesului; 
aa) anunță Direcția Transformare Digitală de eventuale neconcordanțe/erori identificate în 

operarea SIAE și SNEP; 
bb) stabileşte împreună cu utilizatorul un limbaj comun; 
cc) stabileşte metodologia de colectare / structurare a informaţiilor; 
dd) pregăteşte organizaţia parteneră în vederea implementării sistemelor; 
ee) stabileşte şi elaborează procedurile, normele și instrucţiunile interne de lucru specifice ariei 

de activitate; 
ff) participă activ în cadrul proiectelor aflate în derulare din domeniu; 
gg) relaționează cu instituțiile/organizațiile partenere în domeniu. 
hh) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
ii) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
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Art. 36. - Birou Cloud din cadrul Direcției suport aplicații pune la dispoziție o reţea partajată de 
resurse informatice care pot fi eliberate în mod rapid şi flexibil, minimizând efortul managerial şi 
interacţiunea cu furnizorul serviciului de acces la aceste resurse și implementează, operează şi 
promovează adoptarea de tehnologii specifice şi modele de exploatare partajată a resurselor 
informatice, pentru susţinerea implementării şi furnizării serviciilor publice electronice, inclusiv pe 
baza platformelor de tip cloud. 
 
Art. 37. - Birou Cloud din cadrul Direcției suport aplicații are următoarele atribuții: 

a) dezvoltarea şi operarea cloud-ului guvernamental; 
b) asigurarea funcţionării cloud-ului guvernamental din punct de vedere tehnic şi procedural; 
c) asigurarea de consultanță și suport operațional clienților cloud-ului guvernamental; 
d) asigurarea de servicii și configurații utilizabile după necesarul de prelucrare a fiecărui 

utilizator; 
e) identificarea tendințelor în zona dezvoltării tehnologiilor cloud; 
f) analizarea up-grade-ului tehnologic cloud; 
g) evaluarea necesarui de infrastructură cloud; 
h) semnalarea Direcției Transformare Digitală a eventualele neconcordanțe/erori identificate în 

operarea cloud-ului guvernamental; 
i) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
j) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
 

Secţiunea a 5-a 
Atribuţiile Direcţiei Transformare Digitală 

 
Art. 38. - Direcția transformare digitală are următoarele obiective: 

a) susținerea dezvoltării de noi aplicații şi asigurarea implementării acestora; 
b) asigurarea monitorizării şi operarea aplicaţiilor puse în funcţiune; 
c) asigurarea relaţiei cu furnizorii şi implementarea contractelor de servicii. 

 
Art. 39. - Direcția Transformare Digitală are următoarele atribuții: 

a) coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţii direcţiei; 
b) asigurarea suport managerului de proiect din cadrul activităţii de Coordonare şi Implementare 

Servicii e- Guvernare pentru obţinerea în timp a livrabilelor (Specificaţii Tehnice, etc); 
c) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
d) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
Art. 40. - Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției transformare digitală are următoarele 
obiective: 

a) asigură suport specializat în cazul testelor de acceptanță; 
b) monitorizează şi operează aplicațiile puse în funcțiune; 
c) asigură suport de nivel 2 pentru serviciile furnizate de Autoritate; 
d) administrează aplicațiile tip back office ale Autorității (e-mail; intranet etc.) 
e) face managementul resurselor SW ale Autorității 
f) elaborează și implementează politica de securitate a Autorității; 
g) asigură relația cu furnizorul (suport nivel3) – implementare contract servicii suport nivel; 
h) dezvoltă noi aplicații şi asigură implementarea acestora; 
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i) asigură suport specializat în cazul testelor de acceptanță; 
j) monitorizează şi testează aplicațiile dezvoltate. 

 
Art. 41. - Serviciul dezvoltare software din cadrul Direcției transformare digitală are următoarele 
atribuții: 

a) coordonează, controlează și îndrumă activitatea serviciului; 
b) elaborează şi implementează proceduri operaționale specifice ariei de activitate ; 
c) răspunde de implementarea procedurilor operaționale agreate cu Serviciile Suport nivel 1 şi 3 
d) proiectare de soluții, integrare şi relaționare baze de date şi aplicații; 
e) suport de specialitate pe durata implementării unui nou serviciu (analize cerințe, specificații, 

testare, acceptanță şi implementare); 
f) asigură monitorizarea calităţii serviciilor şi a nivelului de service agreat cu furnizorii; 
g) dezvoltă aplicaţii sau module software pentru aplicaţiile deja implementate; 
h) instalează, administrează, dezvoltă și optimizează bazele de date; 
i) administrează şi relaționează bazele de date existente; 
j) elaborează proceduri de management al utilizatorilor; 
k) aplică cerinţele dictate de politica de securitate la nivel Autorității; 
l) gestionarea codului-sursă al aplicaţiilor proprietate a Autorității, 
m) efectuează modificari în cadrul aplicaţiilor proprietare a Autorității în măsura competenţelor; 
n) identifică şi colectează într-o bază de date bug-urile erorile sistemelor aflate în funcţiune; 
o) identifică necesitatea implementării de noi funcționalități; 
p) asigură interfața cu furnizorul de soluții pentru implementarea de noi funcționalități / update-

uri și patch-uri; 
q) elaborează, împreună cu furnizorul, planul de testare pentru noile implementări; 
r) documentează instrucțiuni de lucru pentru incidente cunoscute la cererea Direcției suport 

aplicații; 
s) instalează, administrează și optimizează aplicaţiile server; 
t) instalează, configurează şi administrează platformele soft de bază; 
u) instalează și administrează aplicaţii tip back office (Desktop / laptop – utilizator Autoritate); 
v) stabileşte pachetul de programe şi drepturi necesar conform fişei de post al angajatului 

Autorității; 
w) asigură managementul mentenanței aplicațiilor (planificarea mentenanţei); 
x) planifică bugetelor legate de aplicațiile existente; 
y) asigură managementul resurselor SW (licențe); 
z) răspunde de inventarul de mijloace SW din cadrul Autorității; 
aa) ține evidența pachetetelor de programe şi drepturi conform fișei de post; 
bb) verifică și avizează fişelede lichidare pe zona de responsabilitate a serviciului; 
cc) dezvoltă aplicații sau module software. 

 
Art. 42. - Serviciul infrastructură din cadrul Direcției transformare digitală asigură funcționarea 
permanentă, în cele mai bune condiții, a infrastructurii sistemelor informatice, ce susțin aplicațiile 
de guvernare electronică operate de Autoritate. 
 
Art. 43. - Serviciul infrastructura din cadrul Direcției transformare digitală are următoarele atribuții: 

a) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea pe zona de responsabilitate a serviciului; 
b) asigură managementului resurselor hardware și de rețea ale Autorității; 
c) monitorizează și operează pe infrastructura hardware existentă; 
d) administrează echipamentele hardware cu disponibilitate şi putere de calcul sporită, 

echipamentele de securitate şi componentele active de rețea; 
e) administrează rețeaua de voce și sistemul de acces fizic; 
f) asigură suportul de specialitate pentru utilizatorii interni și externi ai sistemelor informatice; 
g) implementează politica de securitate a Autorității; 
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h) realizează studii, analize, sinteze și activități de proiectare privind domeniul de activitate al 
serviciului; 

i) asigură relația cu furnizorul de servicii în ceea ce privește resursele hardware și de rețea; 
j) asigură suportul de specialitate pe durata implementării unui nou serviciu pentru integrarea 

în infrastructura existentă; 
k) efectuează deplasări în țară și în străinătate în vederea reprezentării Autorității, participă la 

grupuri de lucru, evenimente naționale și internaționale la care se desfașoară acțiuni tematice aflate 
în aria de competență a serviciului;  

l) gestionează eficient resursele materiale și tehnologice existente; 
m) participă activ în cadrul proiectelor derulate de Autoritate și îndeplinește sarcinile aferente; 
n) elaborează rapoarte privind stadiul proiectelor derulate în cadrul serviciului; 
o) elaborează aplicații noi, specifice domeniului de activitate şi misiunii Autorității ; 
p) monitorizează evoluția solicitărilor clienților şi tendințele în domeniul de activitate. 

 
Art. 44. - Biroul coordonare, analiză și raportare din cadrul Direcției transformare digitală are 
următoarele atribuții: 

a) coordonează activitățile din cadrul proiectelor supervizând direct echipele tehnice, 
consultanții și alți colaboratori implicați; 

b) stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și 
finanțatorii proiectelor; 

c) propune bugetele proiectelor pentru contractele finale în conformitate cu propunerea 
înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfașura în cadrul 
proiectelor, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia; 

d) monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte 
lunare către conducere, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte; 

e) asigură circulația informației în cadrul proiectelor și pentru alte structuri ale Autorității, 
organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectele celorlalte structuri; 

f) asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectelor și informează la timp echipa 
de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său; 

g) arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect; 
h) pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul Autorității și rezultatele 

proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează 
spre aprobare echipei de management; 

i) face propuneri de îmbunătățire a modului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii 
obiectivelor propuse; 

j) evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, departamentului financiar si 
partenerilor de proiect; 

k) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

l) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
Art. 45. - Compartimentul arhitectură interoperabilitate guvernamentală din cadrul Direcției 
transformare digitală are următoarele atribuții: 

a) proiectează soluții de arhitectură pentru sisteme informatice, respectând standardele 
definite la nivelul Autorității și criteriile de interoperabilitate;  

b) documentează și păstrează informații și/sau modele ale arhitecturii de sistem și ale 
structurilor de date; actualizează sși modifică aceste informatii pe parcursul derulării activităților; 

c) asigură și menține coerența modelului de date al Autorității, în colaborare cu celelalte 
structuri ale Autorității; 

d) oferă feedback sub formă de recomandări, rezerve, etc. pentru orice modificări în arhitectura 
de sistem și în privința structurilor de date; 
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e) se asigură că toate modificările se fundamentează pe situații valide și pe analize de eficiență;  
f) păstrează înregistrări ale tuturor actualizărilor și/sau modificărilor aduse arhitecturii de 

sistem și ale informațiilor privind structurile de date; 
g) se asigură că, elemente importante ca dezvoltarea, implementarea, migrarea, logistica, 

achizițiile și asigurarea compatibilității dintre date și sisteme au fost discutate în mod riguros și că 
există informații relevante la baza deciziilor, înainte de a se lua aceste decizii privind arhitectura 
sistemelor; 

h) asigură compatibilitatea dintre arhitectura sistemelor și cerințele continuității; 
i) asigură concordanță între planurile de achiziții de software și hardware și cerințele 

arhitecturii sistemelor și datelor;  
j) elaborează, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile beneficiare din cadrul 

AUtorității, specificaţiile de arhitectură software și hardware necesare în vederea achiziţionării 
produselor software/hardware, aplicaţiilor informatice, serviciilor de consultanţă, dezvoltare şi 
implementare de aplicaţii informatice şi a altor servicii asociate, cu caracter informatic;  

k) acordă asistenţă/suport personalului Autorității pentru implementarea/utilizarea corectă a 
sistemelor informatice, respectând criteriile de interoperabilitate; 

l) salvează periodic şi în situaţii critice documentația de arhitectură; 
m) colaborează cu membrii echipei de lucru şi cu persoanele din celelalte compartimente pentru 

integrarea modulelor de program / programelor / componentelor / aplicaţiilor software în sistemul 
informatic; 

n) participă la analiza detaliată a tuturor aspectelor sau propunerilor ce pot avea un impact 
semnificativ asupra sistemului informatic existent; 

o) dezvoltă baza de cunoștinte de specialitate a compartimentului, se documentează permanent 
pe teme de specialitate, colectează, structurează și analizează informațiile; 

p) participă la elaborarea planurilor privind dotările tehnice, software sau de comunicaţii în 
măsura în care acestea influenţează în mod direct utilizarea aplicaţiilor software specifice sferei sale 
de activitate; 

q) implementează şi actualizează mecanismele de securitate ale aplicaţiilor informatice ale 
Autorității;  

r) asigură protecția informațiilor vehiculate; 
s) analizează / propune norme interne de lucru, standarde şi documentăţii specifice domeniului 

său de activitate; 
t) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
u) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
 

Secţiunea a 6-a 
Atribuţiile Serviciului Societatea Informațională 

 
Art. 46. - Serviciul Societatea Informațională are următoarele atribuții: 

a) elaborează politici, strategii și proiecte de acte normative în domeniul societății 
informaționale; 

b) elaborează puncte de vedere privind actele normative din domeniul societății informaționale 
inițiate de alte instituții și urmărește procesele de avizare a actelor normative la a căror inițiere a 
participat ADR; 

c) elaborează puncte de vedere privind proiectele de acte normative care conțin prevederi cu 
incidență în domeniul societății informaționale; 

d) asigură îndeplinirea în domeniul societății informaționale a obligativității transpunerii/ 
crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor normative obligatorii ale Uniunii, 
implementarea și monitorizarea aplicării acestora, precum și armonizarea cu legislația națională;  
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e) participă la elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în 
domeniul societății informaționale; 

f) elaborează propuneri de acte normative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pentru 
stimularea dezvoltării sectorului privat în domeniul serviciilor societății informaționale; 

g) supraveghează și controlează îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actele normative din 
domeniul societății informaționale; 

h) exercită atribuții 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; 

i) instituie, menține și publică liste care includ informații referitoare la prestatorii de servicii 
de încredere calificați pentru care este responsabil, împreună cu informații referitoare la serviciile 
de încredere calificate prestate de aceștia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 

j) avizează, acreditează sau autorizează, după caz, serviciile societății informaționale, în 
conformitate cu legislația în vigoare, respectiv servicii de încredere, centre de date, arhive 
electronice, instrumente financiare de plată cu acces la distanță, activitate electronică notarială, 
platforme digitale de transport alternativ, etc.; 

k) avizează și verifică instrumentele de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, 
home-banking, phone banking sau mobile-banking; 

l) exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, 
prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală; 

m) exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității 
electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității 
electronice notariale; 

n) exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării 
documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor 
în formă electronica, republicată; 

o) supraveghează și controlează serviciile societății informaționale, în conformitate cu legislația 
în vigoare; 

p) înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării accesibilității site-
urilor web, conform Ordonanței de Urgență 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public; 

q) publică anual, pe site-ul Autorității, conținutul rapoartelor privind rezultatele monitorizării 
accesibilității site-urilor web, conform Ordonanței de Urgență nr. 112/2018 privind accesibilitatea 
site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public; 

r) reglementează funcționarea registrului pentru numele de domenii .ro, prin decizie a 
președintelui Autorității; 

s) exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 
2017/2.394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea 
dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a 
consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, având următoarele competenţe: 
(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informaţii pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora şi indiferent de mediul pe care sunt 
stocate acestea sau de locul în care sunt stocate; 
(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligaţia de a pune la 
dispoziţie orice informaţii, date sau documente, indiferent de format sau formă şi indiferent de 
mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a 
avut sau are loc o încălcare sancţionată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi pentru a stabili 
detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare şi de date, al stabilirii 

https://lege5.ro/Gratuit/gqydimjsgu/regulamentul-nr-910-2014-privind-identificarea-electronica-si-serviciile-de-incredere-pentru-tranzactiile-electronice-pe-piata-interna-si-de-abrogare-a-directivei-1999-93-ce?d=2017-08-28
https://lege5.ro/Gratuit/g43dmnrvgy/directiva-nr-93-1999-privind-un-cadru-comunitar-pentru-semnaturile-electronice?d=2017-08-28
https://lege5.ro/Gratuit/gqydimjsgu/regulamentul-nr-910-2014-privind-identificarea-electronica-si-serviciile-de-incredere-pentru-tranzactiile-electronice-pe-piata-interna-si-de-abrogare-a-directivei-1999-93-ce?d=2017-08-28
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identităţii persoanelor implicate în fluxurile financiare şi de date şi al luării la cunoştinţă de 
informaţii privind conturile bancare şi al identificării proprietarilor de site-uri web; 
(iii) efectuează inspecţiile la faţa locului necesare şi pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în 
orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecţie pentru a-şi desfăşura activitatea 
comercială, economică, meşteşugărească sau liberală sau solicită altor autorităţi să facă acest lucru 
pentru a examina, a confisca, a lua sau a obţine copii ale informaţiilor, ale datelor sau ale 
documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informaţii, date sau 
documente pe durata necesară şi în măsura necesară inspecţiei; cere oricărui reprezentant sau 
membru al personalului comerciantului vizat de inspecţie explicaţii privind fapte, informaţii sau 
documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecţiei şi înregistrează răspunsurile acestuia; 
(iv) achiziţionează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta 
încălcări sancţionate prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 şi de a obţine mijloace de probă; 
(v) realizează orice alte activităţi necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394; 

t) exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 
2017/1.128 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea 
transfrontalieră a serviciilor de conţinut online în cadrul pieţei interne; 

u) supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerțului 
electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare; 

v) promovează și dezvoltă serviciile societății informaționale; 
w) promovează politicile privind stimularea concurenței în domeniul serviciilor societății 

informaționale; 
x) promovează standardele și recomandările emise de Uniunea Europeană în domeniul societății 

informaționale; 
y) stabilește standardele și reglementările tehnice în domeniul societății informaționale, prin 

decizia Președintelui Autorității, care devin obligatorii odată cu publicarea acestora în Monitorul 
Oficial al României, Partea I și verifică implementarea acestora; 

z) elaborează ghiduri, individual sau împreună cu alte entități, în domeniul societății 
informaționale; 

aa) comunică cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă, precum și cu 
furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale; 

bb) asigură reprezentarea în instituții și organizații internaționale din domeniul tehnologiei 
informației și al societății informaționale, susținând în cadrul acestora politica și strategia în 
domeniu, aprobate de Guvernul României; 

cc) colaborează cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul tehnologiei 
informației și al societății informaționale, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea; 

dd) susține participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale 
în domeniul tehnologiei informației și al societății informaționale; 

ee) sprijină instituțiile și structuriile cu atribuții de control din cadrul administrației publice 
centrale pentru acțiuniile a căror tematică include domeniul societății informaționale; 

ff) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

gg) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 

Secţiunea a 7-a 
Atribuţiile Serviciului Relații Internaționale și afaceri europene 

 
Art. 47. - Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene are următoarele obiective: 

a) asigură relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale, europene şi naţionale, precum şi 
realizarea competenţelor Autorității ce decurg din relaţia cu instituţiilor Uniunii Europene şi cu alte 
organizaţii internaţionale; 
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b) contribuie la coordonarea activității de reprezentare desfășurată de către Autoritate privind 
realizarea obiectivelor din sfera relațiilor internaționale ce decurg din statutul României de stat 
membru al UE, al organizațiilor și organismelor internaționale cu vocație universală, regională sau 
subregională sau din cooperarea internațională cu alte state, în domeniul tehnologiei informației și 
societății informaționale; 

c) îndeplinește atribuțiile Autorității privind fundamentarea pozițiilor, negocierea, precum și 
implementarea politicilor Uniunii Europene în domeniile de competență. 
 
Art. 48. - Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene are următoarele atribuții: 

a) pe bază de mandat, aprobat de către prim-ministru, cu avizul Secretariatului General al 
Guvernului, asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de 
negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de competență, potrivit 
cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor 
europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea 
României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau 
crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea 
și monitorizarea aplicării acestora; 

c) elaborează, în colaborare cu Serviciul juridic și resurse umane, cadrul normativ necesar 
implementării politicilor, prin transpunerea normelor europene în domeniul societății 
informaționale, tehnologiei informației, al interoperabilității sistemelor informatice și al 
transformării digitale, în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene; 

d) asigură negocierea și definirea programelor de finanțare, inclusiv programele operaționale cu 
impact asupra domeniului transformării digitale și societății informaționale; 

e) coordonează aplicarea acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul 
tehnologiei informației și societății informaționale; 

f) asigură, în colaborare cu celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, negocierea și 
urmărirea derulării Acordurilor de cooperare în domeniul de competență al ADR cu alte organisme 
din state europene sau internaționale; 

g) participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă 
România, pe bază de mandat aprobat de către Președintele Autorității, în organisme internaționale 
de cooperare, în domeniul său de competență, în condițiile legii; 

h) colaborează, pe bază de mandat aprobat de către Președintele Autorității, cu instituții și 
organizații din alte state și cu instituții și organizații regionale sau internaționale, în domeniul său 
de competență și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul 
internațional cu autorități având competențe echivalente; 

i) susține participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale 
din domeniul său de competență. 

j) susține, în colaborare cu celelalte structuri funcționale ale Autorității, participarea 
demnitarilor în străinătate, la evenimente organizate de state membre UE, state asociate UE sau 
state non-membre UE, organisme şi organizaţii internaţionale specializate, pentru domeniile de 
competență ale Autorității, şi coordonează pregătirea poziţiei României; 

k) centralizează, analizează, elaborează și propune măsuri în domeniul relațiilor internaționale 
pentru îndeplinirea obiectivelor circumscrise Programului de guvernare, politicii externe a României, 
precum și a obiectivelor specifice instituției; 

l) contribuie la realizarea schimburilor de date și informații între Autoritate și Ministerul 
Afacerilor Externe și, respectiv, cu structurile celorlalte autorități de stat și guvernamentale din țară 
sau din străinătate, precum și cu organizațiile internaționale specializate la care Autoritatea are 
desemnați reprezentanți sau la care România este afiliată; 
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m) reprezintă Autoritatea în relația cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), participând activ la toate formatele de lucru OCDE, inclusiv proiecte, grupuri de lucru, 
comitete, forumuri globale sau conferințe în domeniul de competență; 

n) asigură centralizarea, promovarea și aprobarea propunerilor pentru constituirea și 
funcționarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum și actualizarea periodică a 
componenței acestora; 

o) ține evidența activităților de relații internaționale ce urmează a fi efectuate la nivelul 
conducerii Autorității, precum și al conducerii structurilor Autorității; 

p) supervizează mandatele de deplasare și rapoartele de activitate întocmite în urma participării 
personalului Autorității la evenimente europene și internaționale în domeniu; 

q) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la elaborarea 
strategiei naționale în domeniul transformării digitale, inclusiv monitorizarea acțiunilor întreprinse 
și evaluarea rezultatelor obținute, în scopul asigurării eficienței și eficacității efortului național de 
îmbunătățire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei și societății digitale al Comisiei 
Europene - DESI și de avansare a României în clasamentul european aferent;  

r) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la implementarea 
strategiei naționale pentru automatizare, robotizare și inteligență artificială, inclusiv prin includerea 
și coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 
2021-2027 al Comisiei Europene, prin verificarea conformității documentației cu politicile și 
reglementările europene; 

s) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la elaborarea 
planului național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și la 
implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, cu sectorul privat și cu 
societatea civilă, în condițiile legii, prin verificarea conformității documentației cu politicile și 
reglementările europene; 

t) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la elaborarea 
planului național pentru dezvoltarea competențelor digitale în cadrul administrației publice și la 
implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, în condițiile legii, prin 
verificarea conformității documentației cu politicile și reglementările europene; 

u) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la coordonarea 
politicilor publice aferente derulării programelor în domeniul transformării digitale, al societății 
informaționale și al interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, prin verificarea 
conformității documentației cu politicile și reglementările europene; 

v) participă, alături de celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, la elaborarea 
politicilor privind înființarea și dezvoltarea de centre de inovare și incubatoare de afaceri, centre de 
transfer tehnologic și altele asemenea, în domeniul său de competență, în colaborare cu 
Secretariatul General al Guvernului; 

w) susține promovarea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și alte instituții abilitate, 
precum și în colaborare cu celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, a strategiei de 
informare, comunicare și imagine în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în alte state; 

x) colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității în vederea realizării 
obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

y) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
Art. 49. - Biroul Piața Unică Digitală din cadrul Serviciului Relații Internaționale și afaceri europene 
are următoarele atribuții: 

a) asigură, în colaborare cu celelalte structuri funcționale din cadrul Autorității, elaborarea 
poziţiei instituției faţă de problematica politicilor afacerilor europene pentru domeniile în care 
Autoritatea este contributor; 

b) coordonează şi îndrumă transmiterea de informaţii către Ministerul Afacerilor Externe, 
inclusiv Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, către structurile celorlalte 



41 

autorităţi de stat şi guvernamentale din străinătate, precum şi către organizaţiile internaţionale 
specializate; 

c) asigură întocmirea și actualizarea periodică a unor fișe documentare, analize, sinteze, și 
puncte de vedere privind tematicile europene și internaționale aflate în lucru pe domeniul de 
competență al Autorității; 

d) integrează contribuțiile structurilor funcționale ale Autorității la diferite chestionare și 
solicitări ale președințiilor rotative ale Consiliului, statelor membre, Comisiei Europene, aferente 
subiectelor în discuție la nivelul grupurilor de lucru, comitetelor sau reuniunilor desfășurate pe 
domeniul de competență al Autorității, și transmite punctul de vedere final; 

e) pregătește documentația necesară participării conducerii Autorității la Comitetul de 
coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene; 

f) asigură, împreună cu Serviciul Juridic și Resurse Umane, reprezentarea Autorității la 
reuniunile Grupului de lucru contencios UE, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe; 

g) asigură, împreună cu Serviciul Juridic și Resurse Umane, coordonarea elaborării poziţiilor 
Autorității pe baza contribuţiilor structurilor de specialitate, poziţii ce, ulterior, sunt înaintate 
Agentului Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţiei a Uniunii Europene în vederea 
fundamentării poziţiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor 
şi a instituţiilor UE, pentru domeniile de competenţă ale Autorității; 

h) monitorizează periodic procesul de transpunere în legislaţia naţională, de către structurile 
Autorității, a directivelor UE cuprinse în Programul naţional pentru transpunere şi Notificare a 
Directivelor UE şi, după caz, formulează propuneri, către acestea şi/sau conducerea Autorității, după 
caz, în vederea accelerării procesului de transpunere în termenele stabile şi asigură, în calitate de 
utilizator pasiv ai sistemului electronic de notificare a măsurilor naționale de executare a directivelor 
Uniunii Europene, notificarea măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE, către Ministerul 
Afacerilor Externe; 

i) colaborează cu celelalte structuri funcționale ale Autorității în vederea realizării obiectivelor 
propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

j) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
 

Secţiunea a 8-a 
Atribuţiile Serviciului Programe și Proiecte 

 
Art. 50. - Serviciul Programe și proiecte are următoarele atribuții: 

a) inițierea, identificarea surselor de finanțare, implementarea și monitorizarea programelor şi 
proiectelor în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii 
sistemelor informatice ale instituţiilor publice, în condiţiile legii. 

b) colaborează cu structurile din cadrul Autorității privind oportunitatea proiectelor, identifică 
sursele de finanțare din fonduri naționale/europene/internaționale privind dezvoltarea proiectelor 
în domeniul transformării digitale, al societăţii informaţionale şi interoperabilităţii sistemelor 
informatice ale instituţiilor publice, și, după caz, fie scrie cererea de finanțare împreună cu 
structurile de specialitate, fie direcționează către alte structuri elaborarea proiectelor. 

c) coordonează participarea Autorității în cadrul Programului Europa Digitală al Comisiei 
Europene. 

d) participarea, după caz, la reuniunile comisiilor de specialitate/comitetelor/grupurilor de 
lucru/la nivelul Ministerului Fondurilor Europene în vederea informării cu privire la următorul 
exercițiu financiar 2021-2027, alături de Serviciul Relatii Internaționale și Afaceri Europene. 

e) stabileşte relaţii cu sectorul privat în vederea consultărilor pe domenii de interes comun şi 
derularea de proiecte de parteneriat public-privat; 

f) stabileşte relaţii cu mediul academic şi cu societatea civilă în vederea consultărilor şi pentru 
derularea unor proiecte pe domenii de interes comun; 
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g) participă alaturi de alte autorităţi şi instituţii publice, la elaborarea şi realizarea de programe 
și proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice; 

h) elaborează strategia naţională în domeniul transformării digitale şi coordonează 
implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea 
rezultatelor obţinute, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii efortului naţional de îmbunătăţire 
a rezultatelor măsurate prin indicele economiei şi societăţii digitale al Comisiei Europene - DESI şi 
de avansare a României în clasamentul european aferent; 

i) elaborează şi coordonează implementarea strategiei naţionale pentru automatizare, 
robotizare şi inteligenţă artificială, inclusiv prin includerea şi coordonarea cu centrele de inovare 
digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene. 

j) elaborează planul naţional pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale cetăţenilor 
României şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, cu sectorul 
privat şi cu societatea civilă, în condiţiile legii; 

k) elaborează planul naţional pentru dezvoltarea competenţelor digitale în cadrul administraţiei 
publice şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, în condiţiile 
legii; 

l) asistă şi coordonează autorităţile publice în elaborarea şi implementarea strategiilor 
naţionale sectoriale pentru transformarea digitală a României, în linie cu strategia prevăzută la pct. 
1, cu excepţia strategiilor naţionale sectoriale care privesc: 

(i) reţele şi sistemele informatice destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale 
României în străinătate; 

(ii) reţele şi sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale; 

(iii) reţele şi sistemele informatice specifice managementului situaţiilor de urgenţă; 
m) monitorizează și evaluează evoluția Strategiei Naționale Agenda Digitală în conformitate cu 

Manualul de Monitorizare și Evaluare al acestuia; 
n) încheie acorduri de parteneriat și/sau protocoale cu instituțiile care au responsabilități in 

implementarea e-guvernarii, a strategiilor si politicilor publice din domeniu; 
o) colaborează cu instituțiile care gestionează servicii publice în vederea digitalizării acestora 

sau a creșterii gradului de sofisticare digitala; 
p) colaborează cu instituțiile publice cât și cu entități private în vederea realizării de programe 

şi proiecte de informare şi educare a cetăţenilor şi companiilor cu privire la beneficiile oferite de 
tehnologia informaţiei şi de serviciile publice electronice; 

q) organizează, în condițiile legii, sau colaborează cu instituțiile abilitate în domeniul organizării 
de cursuri de instruire privind dezvoltarea de competențe digitale și care pot asigura certificarea în 
domeniu; 

r) coordonează și monitorizează activitățile realizate în cadrul proiectelor; 
s) avizeaza portofoliul de proiecte propus spre finanțare în cadrul programelor în care 

Autoritatea este solicitant eligibil; 
t) contribuie la elaborarea mandatelor și a materialelor, în concordanță cu domeniul de 

activitate, prezentate de conducerea Autorității la grupurile de lucru la nivelul Comisiei Europene; 
u) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectarea în domeniul său de 

competenţă; 
v) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor specifice; 
w) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 

se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
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Secțiunea a 9-a 
Atribuţiile Serviciului Juridic și Resurse Umane 

 
Art. 51. – Serviciul Juridic și Resurse Umane este compartimentul de specialitate, în subordinea 
președintelui care asigură prin Biroul juridic si contencios administrativ cadrul organizatoric necesar 
desfășurării activităților juridice ale Autorității și realizează gestiunea curentă a resurselor umane, 
a funcțiilor publice și a personalului contractual.  
 
Art. 52. – În domeniul resurselor umane, Serviciului juridic și resurse umane are următoarele 
atribuţii: 

a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane din cadrul Autorității; 

b) gestionează evidenţa funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul Autorității, prin 
sistemul integrat de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici administrat de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și răspunde de corectitudinea şi integritatea datelor 
înregistrate şi de respectarea termenelor aferente acestei activităţi; 

c) gestionează evidența funcțiilor contractuale și completează registrul general de evidență a 
salariaților încadrați pe bază de contract individual de muncă(ReviSal); 

d) întocmeşte documentaţia necesară avizării funcţiilor publice din cadrul Autorității; 

e) elaborează organigrama şi statul de funcţii al Autorității, în conformitate cu structura 
organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare şi în conformitate cu dispoziţiile legale; 

f) întocmeşte şi actualizează statele de personal ale Autorității; 

g) anual, întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice; 

h) elaborează și monitorizează, conform legislației în vigoare, planul de formare profesională a 
personalului, în conformitate cu nevoile de formare profesională ale salariaţilor, pe baza propunerilor 
structurilor funcţionale ale Autorității; 

i) redactează decizii privind stabilirea/modificarea salariului şi a altor drepturi de personal, în 
colaborare cu Serviciul bugete, financiar și contabilitate și achiziţii publice şi le comunică 
compartimentelor/persoanelor fizice sau juridice pentru ducerea la îndeplinire; 

j) redactează decizii și alte documente necesare pentru numirea/încadrarea, modificarea, 
încetarea raporturilor de serviciu/muncă, pentru personalul Autorității, funcţionari publici, personal 
contractual şi demnitari şi le comunică compartimentelor/persoanelor fizice sau juridice pentru 
ducerea la îndeplinire; 

k) ține evidența notelor de lichidare; 

l) redactează deciziile specifice activităţii serviciului (constituire comisie paritară, respectiv 
comisie de disciplină, stabilire a unor măsuri cu caracter intern, constituire comisii de concurs şi de 
soluţionare a contestaţiilor) şi le comunică compartimentelor/persoanelor fizice sau juridice pentru 
ducerea la îndeplinire; 

m) coordonează procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale pe baza 
obiectivelor individuale și a standardelor de performanță stabilite, în vederea promovării și a 
dezvoltării carierei funcționarilor publici / personalului contractual; 

n) întocmeşte, completează şi păstrează dosarele profesionale ale personalului Autorității; 

o) asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese de către 
persoanele care au obligaţia depunerii acestora respectiv primirea, înregistrarea declaraţiilor de 
avere şi de interese şi eliberarea depunătorilor a dovezilor de primire; asigurarea publicării acestor 
declaraţii, pe pagina de internet a autorității; transmiterea către Agenţia Naţională pentru  
Integritate a copiilor certificate ale declaraţiilor de avere şi de interese primite şi ţinerea evidenţei 
acestora; 

p) întocmeşte rapoarte statistice privind numărul salariaţilor şi al posturilor; 

q) ține evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, precum şi a altor concedii; 

r) asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante şi 
pentru promovarea personalului în funcţie/grad/grad profesional; 
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s) asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din cadrul 
Autorității; 

t) elaborează, în vederea eliberării de către angajator, adeverințele care atestă calitatea de 
funcţionar public/angajat cu contract individual de muncă, pentru personalul Autorității; 

u) elaborează, în vederea eliberării de către angajator, adeverințele privind vechimea în 
specialitate şi în muncă, pentru personalul Autorității; 

v) avizează fişele colective de prezenţă ale structurilor din cadrul Autorității, pe baza 
documentelor de prezență puse la dispoziție de direcțiile generale/direcțiile/serviciile/birourile și 
compartimentele Autorității; 

w) stabilește vechimea în muncă la încadrare, vechimea în specialitate și acordarea gradației 
aferentă vechimii în muncă pe baza documentelor justificative care atestă vechimea în muncă/în 
specialitate pentru personalul Autorității; 

x) asigură transmiterea informațiilor necesare raportării structurii de personal către Ministerul 
Finanțelor Publice, conform reglementărilor specifice (formularul L153); 

y) elaborează proceduri de lucru (sistem și operaționale) specifice activității de resurse umane; 

z) asigură transmiterea către Direcția economică, achiziții publice și administrativ a 
modificărilor privind drepturile salariale și sporurilor acordate angajaților; 

aa) organizează și urmărește activitatea de cunoaștere a legislației de sănătate și securitate a 
muncii, asigură evidența fișelor de instruire individuale de securitate și sănătate în muncă; 

bb) colaborează cu serviciul medical de medicina muncii la identificarea și evaluarea factorilor de 
risc și la fundamentarea programului de măsuri de protecția muncii; 

cc) organizează împreună cu medicul de medicina muncii controalele periodice de medicina 
muncii și întocmește documentațiile necesare în vederea monitorizării stării de sănătate a 
angajaților; 

dd) asigură elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității și a 
Regulamentului intern al Autorității pe baza atribuțiilor transmise de direcțiile 
generale/direcțiile/serviciile/birourile și compartimentele Autorității; 

ee) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

ff) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul activității serviciului şi în limita de competenţă; 

gg) elaborează reglementări interne privind recrutarea şi selecţia de personal specializat 
(metodologii, norme, etc.); 

hh) coordonează și răspunde de organizarea și desfășurarea activității de formare profesională; 

ii) elaborează proiectul Planului anual de pregătire profesională a funcționarilor publici și a 
personalului contractual din structurile Autorității și înaintează către conducerea Autorității, 
împreună cu proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională și fondurile necesare a fi 
alocate de la buget, în vederea aprobării/actualizării; 

jj) propune măsuri de îmbunătățire a activității, ca urmare a analizelor privind rezultatele 
activităților de formare profesională; 

kk) ține evidența tuturor activităților de pregătire profesională desfășurate la nivelul autorității; 

ll) întocmește statul de funcţii anual şi  statele nominale de funcţii ale Autorității, conform 
reglementărilor legale; 

mm) întocmește documentaţia necesară calculului resurselor financiare alocate pentru 
cheltuielile de personal prevăzute în proiectul de buget anual al autorității; 

nn) colaborează cu direcţiile de specialitate ale autorității în vederea selecţiei şi recrutării 
personalului, conform standardelor calitative specifice domeniilor de activitate aferente; 

oo) organizează evaluarea anuală profesională individuală a angajaţilor-funcţionari publici și a 
personalului contractual,  monitorizează rezultatele evaluării în vederea luării măsurilor necesare de 
promovare sau penalizare (descalificare profesională/încetarea raporturilor de serviciu); 
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pp)  colaborează cu direcţiile de specialitate din Autoritate, în vederea întocmirii documentaţiei 
de evaluare din timpul şi la sfârşitul perioadei de evaluare a funcţionarilor publici debutanţi; 

qq) asigură colaborarea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – A.N.F.P. în ceea ce priveşte 
problematica funcţionarului public, întocmirea de rapoarte, situaţii privind structura şi fluctuaţia 
numărului de funcţionari publici din autoritate; 

rr) actualizează baza de date Portal de management al funcțiilor publice și al funcționarilor 
publici -  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – A.N.F.P; 

ss) transmite periodic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici infomațiile privind cazierul 
administrativ al personalului, în vederea actualizării bazei de date privind cazierul administrativ, 
administrate de această instituție; 

tt) asigură condițiile corespunzătoare de desfășurare a tuturor cursurilor și acțiunilor planificate 
în Planul anual de formare profesională; 

uu) ține evidenţa fişelor de post ale posturilor din structura organizaţională Autorității, conform 
atribuţiilor de serviciu repartizate pe fiecare din compartimentele funcţionale; 

vv) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal (inclusiv pentru personalul din 
cadrul OIPSI) şi urmăreşte respectarea legislaţiei care reglementează aceste drepturi. Când situaţia 
o impune, colaborează cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice”, cât și pentru alte Programe Operaționale desfășurate la 
nivelul Autorității; 

ww) colaborează cu OIPSI, în ceea ce priveşte întocmirea unor situaţii privind perfecţionarea 
profesională, angajarea, încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici din cadrul acestei 
structuri, în vederea transmiterii acestora către Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cât și pentru alte Programe 
Operaționale desfășurate la nivelul Autorității; 
 
Art. 53. - Biroul juridic și contencios administrativ este compartimentul de specialitate care asigură 
reprezentarea Autorității, apără drepturile și interesele legitime ale acestuia în raporturile cu 
autoritățile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalității 
actele cu caracter juridic încheiate de Autoritate și acordă asistență juridică compartimentelor 
Autorității. 
 
Art. 54. - Biroul juridic și contencios administartiv din cadrul Serviciului juridic și resurse umane are 
următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Autoritatea și apără drepturile și interesele acesteia în fața instanțelor 
judecătorești și a altor organe jurisdicționale, precum și în procedurile de mediere, pe baza 
delegației date de conducerea Autorității, precum și în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice 
sau juridice și/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare; 

b) asigură reprezentarea Autorității în fața instanțelor judecătorești pentru protecția juridică a 
patrimoniului propriu al acesteia; 

c) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele 
de ședință, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care 
Autoritatea este parte; 

d) întocmește orice alte acte procedurale legate de reprezentarea Autorității în fața organelor 
jurisdicționale; 

e) elaborează și promovează, pe baza lucrărilor întocmite de organele interne de control ale 
Autorității, acțiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul din 
aparatul propriu; 

f) redactează actele de excutare silită privind creantele fiscal-bugetare referitoare la tariful de 
acces al operatorilor economici care utilizează SEAP pentru participarea la o procedură de atribuire 
publică. 

g) transmite spre executare structurii de specialitate hotărârile judecătorești definitive și/sau 
irevocabile privind obligațiile financiare stabilite în sarcina Autorității; 
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h) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale 
amiabilă a obligațiilor stabilite prin hotărârile judecătorești; 

i) păstrează dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești și le transmite ulterior spre 
arhivare; 

j) elaborează și prezintă conducerii Autorității, ori de câte ori apreciază că este necesar, 
propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol, precum și propuneri privind 
oportunitatea nepromovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile 
Autorității; 

k) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul Autorității, din dispoziția 
președintelui sau a înlocuitorului de drept, precum și în comisiile constituite la nivelul Autorității în 
vederea desfășurării examenelor pentru ocuparea posturilor, și promovarilor în grad profesional 
superior din aparatul propriu; 

l) colaborează cu structura de specialitate, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanțelor 
exigibile, în situația neexecutării benevole și amiabile; 

m) asigură secretariatul Comisiei de soluționare a reclamațiilor formulate în temeiul 
reglementărilor privind liberul acces la informațiile de interes public; 

n) avizează, sub aspectul legalității, clauzele contractelor și actelor adiționale încheiate de 
Autoritate, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziție publică, precum și ale tuturor 
convențiilor/protocoalelor/parteneriatelor/acordurilor/înțelegerilor în care Autoritatea este parte 
și avizează modele de contract de achiziție publică; 

o) avizează, sub aspectul legalității, deciziile emise de președinte, de înlocuitorul de drept al 
acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură privind personalul încadrat în 
Autoritate; 

p) avizează, sub aspectul legalității, deciziile emise de președinte transmise Biroului juridic si 
contencios administrativ pentru aviz de legalitate; 

q) avizează, sub aspectul legalității, deciziile de reținere sau de imputare privind recuperarea 
pagubelor cauzate de salariații aparatului propriu al Autorității; 

r) participă la comisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor 
administrative de stabilire a drepturilor salariale, comisiei de disciplină și comisiei paritare; 

s) participă în echipele de proiecte ale Autorității; 
t) acordă asistență juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la 

modalitatea de interpretare și aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor 
Autorității; 

u) avizează, din punctul de vedere al legalității, cu respectarea termenelor legale, proiectele 
de acte normative din sfera dreptului public elaborate de Autoritate și de celelalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrative autonome, 
care se supun spre adoptare Guvernului; 

v) analizează documentația transmisă de către inițiator, se documentează cu privire la legislația 
aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu 
dispozițiile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune, 
urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările 
comunitare aplicabile în domeniu, și propune avizarea proiectului și/sau formulează observații și 
propuneri sub aspectul constituționalității și/sau al legalității, precum și potrivit cerințelor normelor 
de tehnică legislativă, după caz; 

w) solicită, dacă este cazul, în cadrul operațiunilor de avizare, punctul de vedere al 
compartimentelor de specialitate din Autoritate asupra proiectelor de acte normative care au 
legătură cu domeniul specific de activitate al acestora; 

x) examinează și, după caz, formulează observații și propuneri cu privire la proiectele de acte 
normative și alte materiale înscrise pe agenda de lucru a ședințelor Guvernului care au implicații în 
domeniul de activitate al Autorității; 

y) monitorizează apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a Autorității; 
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z) acordă asistență juridică de specialitate prin reprezentant desemnat și avizat de Ministerul 
Fondurilor Europene, în operațiunile juridice de formulare a acțiunilor în instanță precum și 
reprezentarea intereselor în fața instanțelor de judecată cu respectarea procedurilor de lucru 
existente la nivelul OIPSI; 

aa) avizează pentru legalitatea contractele încheiate cu beneficiarii de fonduri structurale, 
precum și contractele de achiziție publică din bugetul pe asistență tehnică, întocmite de 
compartimentele de specialitate; 

bb) avizează, prin reprezentant desemnat și avizat de Ministerul Fondurilor Europene răspunsurile 
la contestațiile/plângerile prealabile formulate de către beneficiarii fondurilor structurale cu privire 
la aplicarea corecțiilor financiare, întocmite de OIPSI; 

cc) asigură reprezentarea în instanță,  cu privire la litigiile rezultate din implementarea fondurilor 
structurale și întocmește documentația necesară soluționării litigiilor prin reprezentant desemnat și 
avizat de Ministerul Fondurilor Europene; 

dd) asigură evidența Deciziilor emise de președinte în ordine cronologică și arhivează în ordine 
cronologică deciziile președintelui însoțite de dovada comunicării acestora; 

ee) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

ff) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul biroului şi în limita de competenţă. 
 
 

Secțiunea a 10-a 
Atribuţiile Compartimentului de audit public intern 

 
Art. 55. – Activitatea de audit public intern este organizată la nivel de compartiment, având 
următoarele atribuții:  

a) întocmeşte și actualizează proiectul planului multianual şi anual de audit pentru Autoritate şi 
supune proiectul planului de audit spre aprobare preşedintelui Autorității;  

b) elaborează şi actualizează normele metodologice specifice Autorității privind activitatea de 
audit public intern; 

c) efectuează misiuni de audit public intern, inclusiv ad-hoc cu caracter excepţional și misiuni 
de consiliere, cu aprobarea şi la ordinul preşedintelui Autorității, pentru a evalua dacă sistemele de 
management financiar şi control ale Autorității sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;  

d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităţile de audit; 

e) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui 
Autorității;  

f) monitorizează modul de implementare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României 
și transmite informări și/sau rapoarte în acest sens;  

g) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern și îl înaintează spre avizare 
preşedintelui Autorității; 

h) elaborează Carta auditului intern și programul de asigurare și îmbunătățire a calității 
activității de audit public intern;  

i) elaborează şi actualizează cadrul normativ specific Autorității privind activitatea de audit 
public intern; 

j) colaborează cu serviciile Comisiei Europene sau cu alte structuri care au atribuții în domeniul 
auditului;  

k) colaborează cu celelalte structuri în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru 
îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

l) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
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Secțiunea a 11-a 

Atribuţiile Compartimentului informații clasificate 
 

Art. 56. - Compartimentul informații clasificate este structura de specialitate care elaborează, 
implementează și monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală, 
fizică și de protecție a personalului, destinate securității documentelor și a materialelor clasificate, 
la nivelul Autorității, potrivit prevederilor legale. 
 
Art. 57. - Compartimentul informații clasificate are următoarele atribuții: 

a) elaborează proiectului Normelor interne privind evidența, întocmirea, procesarea, păstrarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate în cadrul 
Autorității; 

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării 
instituțiilor abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele 
acesteia; 

d) înregistrează și prezintă conducerii, corespondența clasificată adresată Autorității, pe care o 
repartizează spre rezolvare potrivit dispozițiilor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform 
normelor legale în vigoare; 

e) asigură consultarea informațiilor clasificate personalului autorizat, în baza rezoluției 
Președintelui Autorității, cu respectarea normelor legale în vigoare; 

f) asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordonoze activitatea și să controloze măsurile 
privitoare la protecția informațiilor clasificate; 

g) asigură condițiile necesare diseminării informațiilor clasifcate, exclusiv persoanelor 
îndreptățite să le cunoască, conform principiului necesității de a cunoaște; 

h) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și 
modul de respectare a acestora; 

i) primește și expediază corespondenţa clasificată prin sistemul de colectare, transport, 
distribuire şi protecţie conform H.G. nr. 1349/27.11.2002; 

j) consiliază conducerea Autorității în legătură cu toate aspectele privind securitatea 
informațiilor clasificate; 

k) informează conducerea Autorității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de 
protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

l) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor 
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate; 

m) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații 
clasificate; 

n) realizează, în cadrul Autorității, circuitul documentelor clasificate, propice îndeplinirii rolului 
Autorității; 

o) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de 
acces la informații clasificate; 

p) actualizează permanent evidența certificatelor și a autorizațiilor de acces; 
q) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de 

Autoritate, pe clase și niveluri de secretizare; 
r) prezintă președintelui Autorității propuneri privind stabilirea obiectivelor și locurilor de 

importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după 
caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate; 

s) efectuează, cu aprobarea conducerii Autorității, controale privind modul de aplicare a 
măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate; 

t) asigură protecția personalului care are acces la informații clasificate ori are atribuții privind 
protecția acestora, asigură condițiile necesare diseminării informațiilor clasificate, exclusiv 
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persoanelor îndreptățite să le cunoască, conform principiului necesității de a cunoaște și asigură 
condițiile necesare pentru ca toate persoanele care vehiculează informații clasificate să cunoască 
reglementările în vigoare referitoare la protecția informațiilor clasificate; 

u) asigură condițiile necesare pentru ca toate persoanele care vehiculează informații clasificate 
să cunoască reglementările în vigoare referitoare la protecția informațiilor clasifcate; 

v) asigură protecția fizică a spațiilor în care sunt gestionate informații clasificate și asigură 
protecția împotriva accesului neautorizat, deteriorării, distrugerii, pierderii sau compromiterii 
informațiilor clasificate; 

w) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și 
modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic și de comunicații propriu; 

x) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția 
informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și a hotărârilor Guvernului cu 
privire la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. 
 
 

Secțiunea a 12-a 
Atribuţiile Compartimentului comunicare publică 

 
Art. 58. - Compartimentul comunicare publică coordonează activitatea de comunicare a Autorității 
și a Președintelui Autorității. 
 
Art. 59. - Compartimentul comunicare publică are următoarele atribuții principale: 

a) elaborează şi implementează strategia de comunicare a Autorității; 
b) întreprinde demersuri în vederea promovării imaginii publice a Autorității; 
c) asigură organizarea de evenimente în domeniul de activitate al Autorității, în colaborare cu 

celelalte structuri ale Autorității; 
d) se asigură de buna desfăşurare a participării conducerii Autorității la evenimentele publice; 
e) coordonează conținutul informațiilor existente pe pagina de Internet a Autorității, precum și 

actualizarea acesteia; 
f) gestionează conturile de social media ale Autorității; 
g) elaborează raportări şi diferite informaţii referitoare la activitatea Autorității, în colaborare 

cu alte structuri de specialitate din cadrul Autorității, solicitate de alte instituţii din administraţia 
publică centrală şi organizaţii naționale și internaţionale; 

h) redactează declaraţiile, punctele de vedere, drepturile la replică, comunicatele şi informările 
de presă ale Autorității, precum și interviurile Președintelui Autorității, pe care le supune spre 
aprobare conducerii Autorității; 

i) redactează discursurile şi luările de cuvânt/de poziţie susţinute de conducerea Autorității în 
diverse manifestări publice, la solicitarea acesteia; 

j) propune tematici şi iniţiază conferinţe sau briefing-uri de presă ale Autorității stabilind, cu 
aprobarea conducerii Autorității, sumarul mapei şi punctajul; 

k) colaborează cu purtătorii de cuvânt şi structurile funcţionale de comunicare din autorităţile 
şi instituţiile publice în vederea gestionării acţiunilor de imagine, atunci când situaţia o impune; 

l) conlucrează cu organisme din structura guvernamentală şi alte instituţii cu atribuţii în 
domeniul comunicării şi al relaţiilor publice în scopul obţinerii de informaţii utile promovării imaginii 
Autorității pe plan intern şi internaţional; 

m) colaborează cu structurile de specialitate ale Autorității în vederea organizării evenimentelor 
naţionale şi internaţionale în care Autoritatea este implicată; 

n) asigură accesul la informaţiile de interes public pentru solicitările primite, conform Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu respectarea prevederilor procedurii interne; 
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o) întocmeşte Raportul privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public pentru solicitările primite de la reprezentanții mass-media, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

p) colaborează cu celelalte structuri ale Autorității în vederea realizării obiectivelor propuse şi 
pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; 

q) colaborează cu organizații din mediul privat și din sfera societății civile pentru realizarea 
obiectivelor de comunicare și relații publice ale Autorității; 

r) îndeplineşte la solicitarea conducerii Autorității alte atribuţii şi soluţionează alte lucrări care 
se încadrează în specificul serviciului şi în limita de competenţă. 
 
 

Secţiunea a 13-a 
Atribuţiile Cabinetelor demnitarilor 

 
Art. 60. – (1) Cabinetul președintelui are următoarele atribuţii:  

a) asigură suportul necesar, planificarea, organizarea şi derularea în bune condiţii a activităţii 
preşedintelui Autorității; 

b) asigură aplicarea dispoziţiilor referitoare la delegarea de atribuţii şi sarcini de către 
preşedintele Autorității;  

c) asigură, la cerere şi în limitele proprii de competenţă, reprezentarea preşedintelui Autorității 
în cadrul structurilor funcţionale şi activităţilor interdepartamentale şi în relaţia cu personalul 
Autorității;  

d) asigură reprezentarea preşedintelui Autorității în relaţia cu terţii, potrivit mandatului 
acordat; 

e) organizează registrul de decizii ale preşedintelui Autorității şi asigură evidenţa acestora; 
f) organizează programul de audienţe ale preşedintelui Autorității şi ţine evidenţa audienţelor; 
g) urmăreşte soluţionarea rezoluţiilor preşedintelui în vederea îndeplinirii obiectivelor 

programelor/proiectelor; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau sarcini stabilite de către 

preşedintele Autorității, sub rezerva respectării limitelor de competenţă proprii.  

(2) Atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului preşedintelui se stabilesc prin fişa postului, 
întocmită de directorul de cabinet şi aprobată de către preşedintele Autorității. Pentru directorul de 
cabinet, fişa postului se semnează de către preşedintele Autorității. 
 
Art. 61. - Cabinetele vicepreședinților se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratv, cu completările 
ulterioare. 

 

 
Capitolul al VI-lea 

Structuri permanente de lucru la nivelul Autorității 
 
Art. 62. – (1) În cadrul Autorității funcţionează Comisia de monitorizare, în vederea coordonării şi 
îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, 
constituită prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii.  
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare se aprobă prin decizie a 
preşedintelui Autorității.  
 
Art. 63. – (1) În cadrul Autorității funcţionează Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Autorității, 
constituită prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii.  
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei de gestionare a riscurilor se aprobă prin 
decizie a preşedintelui Autorității. 
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Art. 64. – (1) În cadrul Autorității funcţionează Comisia de disciplină, în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
(2) Componenţa comisiei de disciplină se stabileşte prin decizie a președintelui Autorității, în 
condiţiile legii. 
(3) Comisia de disciplină are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care 
a fost sesizată şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate, în condițiile legii. 
 
Art. 65. - (1) În cadrul Autorității se constituie, conform legii, Comisia paritară, ai căror membri sunt 
desemnați în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și 
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările 
ulterioare.  
(2) Comisia paritară are următoarele atribuţii principale:  

a) propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii Autorităţii; 
b) analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură 

privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea 
fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice; 

c) analizează şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de 
lucru al personalului, pe care le supune spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice; 

d) participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau 
instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale personalului sau cu reprezentanţii acestora şi 
elaborează proiectul acordului colectiv; 

e) urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau 
instituția publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii personalului;  

f) întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile 
legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii 
sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;  

g) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
(3) În exercitarea atribuţiilor, Comisia paritară emite avize consultative.  
 

 
Capitolul VII 

Circuitul documentelor în cadrul Autorității 

 
Art. 66.- (1) Înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor primite/elaborate în cadrul 
Autorității se realizează într-un registru unic de intrare-ieşire, la Serviciul administrativ, registratură 
şi arhivă. 
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) corespondenţa clasificată care se înregistrează în registre 
speciale gestionate de funcţionarul de securitate, desemnat prin decizie a preşedintelui Autorității.  
(3) Documentele înregistrate se transmit Cabinetului preşedintelui, în vederea repartizării de către 
preşedintele Autorității sau, după caz, de către persoana desemnată de acesta să repartizeze 
corespondenţa, vicepreședinților, secretarului general sau conducătorilor struturilor funcționale, 
respectând principiul subordonării ierarhice, potrivit competențelor care le revin. 
(4) Persoanele cărora le sunt repartizate documente potrivit alin. (3) vor urmări şi asigura, după caz, 
rezolvarea şi întocmirea răspunsurilor, în termenele stabilite, prin repartizarea lor, după caz, 
directorilor, şefilor de serviciu sau şefilor de birou ai structurilor funcţionale subordonate.  
(5) Directorii, şefii de serviciu şi şefii de birou pot rezolva documentele direct sau le vor repartiza 
spre rezolvare personalului din subordine, având obligaţia de a urmări rezolvarea şi întocmirea 
răspunsurilor. 
(6) Neînregistrarea documentelor, ascunderea şi/sau distrugerea lor de către angajaţii Autorității 
constituie abatere disciplinară gravă şi va fi sancţionată în mod corespunzător.  
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Art. 67. - (1) În situaţia în care, pe adresa Autorității, sunt primite solicitări pentru rezolvarea cărora 
sunt competente două sau mai multe structuri funcţionale ale Autorității, prin rezoluţia preşedintelui 
sau a persoanei desemnate de către acesta, se stabileşte o structură funcţională responsabilă care 
va redacta răspunsul şi data până la care celelalte structuri funcţionale au obligaţia de a formula 
răspuns potrivit competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.  
(2) Documentul conţinând răspunsul la solicitarea primită în condiţiile alin. (1) va fi redactat de către 
structura funcţională responsabilă cu integrarea punctelor de vedere emise de către celelalte 
structuri funcţionale. 
 
Art. 68. - (1) Personalului Autorității le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare 
intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.  
(2) Documentele conţinând răspunsurile se formulează în termenul stabilit în scris de conducătorii 
ierarhici, astfel încât să fie respectate termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea petiţiilor şi 
a celorlalte lucrări repartizate şi se înaintează pe cale ierarhică spre aprobare preşedintelui 
Autorității.  
(3) Documentele conţinând răspunsurile la petiţii se semnează în mod obligatoriu de către 
preşedintele Autorității şi de către coordonatorul structurii funcţionale care a întocmit răspunsul. 
 
Art. 69. - (1) Documentele interne elaborate în cadrul structurilor funcţionale se întocmesc, de 
regulă, în două exemplare şi se semnează olograf și/sau electronic de către persoana care a întocmit 
răspunsul, şeful de birou/şeful de serviciu/directorul/directorul general, respectiv secretarul 
general, dacă este cazul. În situația în care este necesară aprobarea de către preşedintele Autorității, 
a documentelor interne elaborate în cadrul structurilor funcţionale, acestea se supun spre aprobare 
preşedintelui Autorității.  
(2) Documentele cuprinzând răspunsurile la corespondenţa externă se întocmesc în mod obligatoriu 
cu respectarea următoarelor elemente:  

a) antetul aprobat şi subsolul (adresa Autorității, codul poştal, numărul de telefon, numărul de 
fax şi adresa paginii de internet);  

b) numărul şi data de înregistrare;  

c) destinatarul (denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele, după caz); 

d) formula de introducere, cu precizarea numărului lucrării la care se face referire (dacă este 
cazul); 

e) conţinutul corespondenţei (prezentarea problemei tratate); 

f) formula de încheiere; 

g) semnătura (funcţia, numele şi prenumele şi data); 

h) numărul de exemplare; 

i) viza de legalitate, dacă este cazul.  

(3) Documentele cuprinzând răspunsurile la corespondenţa externă elaborate în cadrul structurilor 
funcţionale se întocmesc în două exemplare. Exemplarul care rămâne în arhiva Autorității se 
semnează olograf și/sau electronic de către persoana care a întocmit răspunsul, şeful de birou/şeful 
de serviciu/directorul/directorul general, secretarul general, dacă este cazul, şi preşedintele 
Autorității. Exemplarul care se comunică destinatarului se semnează de către preşedintele 
Autorității. 
(4) Documentele elaborate în cadrul structurilor funcţionale se întocmesc conform Anexelor nr. 2 a) 
și nr. 2 b) la prezentul Regulament și se redactează în format Trebuchet MS, font 11, cu spaţiere la 
un rând. 
 
Art. 70. - (1) Decizia, ca document oficial, se emite de către preşedintele Autorității, iar respectarea 
acesteia este obligatorie pentru tot personalul instituţiei sau, după caz, pentru structurile sau 
personalului căruia îi este adresat.  
(2) Decizia preşedintelui se emite în scris, în trei exemplare, conform Anexei nr. 3. 
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(3) Decizia cu caracter intern va fi avizată de către conducătorul structurii funcţionale care a iniţiat 
proiectul de decizie, de conducătorul/conducătorii structurii/structurilor funcţionale care 
implementează prevederile deciziei și de secretarul general, după caz.  
(4) Evidenţa deciziilor cu caracter normativ sau individual, emise de către preşedintele Autorității se 
păstrează la Cabinetul preşedintelui, într-un registru unic.  
(5) Pe exemplarul deciziei care se îndosariază la Cabinetul preşedintelui se vor menţiona numele şi 
funcţia persoanei care a întocmit-o, ale persoanei/persoanelor care avizează, precum şi data 
întocmirii.  
(6) Deciziile se întocmesc potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
 
Art. 71. - Orice document transmis spre semnare va fi însoţit obligatoriu de materialul căruia i s-a 
răspuns, cu excepţia situaţiilor în care documentul nu a fost elaborat ca urmare a solicitării scrise a 
unei autorităţi sau instituţii publice sau altei persoane fizice sau juridice.  
 
Art. 72. - Documentele conţinând informaţii clasificate se supun regimului prevăzut de Legea nr. 
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de 
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. 
 
Art. 73. - (1) Documentele se păstrează, până la arhivare, în original, la nivelul structurilor 
funcţionale ale Autorității, pe baza documentelor intrate la care se anexează un exemplar al 
răspunsului emis.  
(2) Documentele iniţiate de către Autoritate se păstrează, până la arhivare, împreună cu răspunsul 
primit de la instituţia publică căreia i-a fost transmis documentul, dacă acest răspuns a fost solicitat 
şi/sau primit.  
(3) Personalul Autorității care primește documente în condiţiile prezentului Regulament sau 
elaborează documentele interne şi/sau documentele cuprinzând răspunsurile la corespondenţa 
externă răspund de păstrarea lor, până la arhivarea acestora în condiţiile legii.  
(4) Se interzice copierea sau fotocopierea documentelor intrate şi înregistrate în Autoritate în scopul 
scoaterii lor din sediul instituţiei, fără aprobarea preşedintelui Autorității.  
(5) Ordonarea şi inventarierea documentelor în vederea arhivării se efectuează în cadrul fiecărei 
structuri funcţionale de către fiecare angajat.  
(6) Modul de organizare a arhivei unice este stabilit de legislaţia specifică în vigoare. 

 

 
Capitolul VIII 

Programul de audienţe 
 
Art. 74. - (1) Programul de audienţă va fi afişat la sediul şi pe site-ul Autorității.  
(2) Înscrierea persoanelor în audienţă se face la Cabinetul preşedintelui.  
(3) Evidenţa persoanelor primite în audienţă se ţine de către Cabinetul preşedintelui.  
(4) Desemnarea persoanelor care acordă audienţe se face de către preşedintele Autorității, la 
propunerea conducătorilor structurilor funcţionale.  
 
 

Capitolul IX 
Dispoziţii tranzitorii și finale 

 
Art. 75. - (1) Mişcările de obiecte de inventar şi de mijloace fixe din cadrul Autorității se execută 
numai cu aprobarea preşedintelui Autorității, la propunerea motivată a conducătorului structurii 
funcţionale în cadrul căreia se află obiectele de inventar, respectiv, mijloacele fixe.  
(2) Obiectele de inventar, deteriorate sau uzate, se înlocuiesc în baza notei întocmite de persoana 
care le are în folosinţă, aprobată de conducătorul structurii funcţionale.  
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Art. 76. - Toate structurile funcţionale din cadrul Autorității sunt obligate să pună la dispoziţia 
tuturor celorlalte structuri funcţionale, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor din prezentul 
Regulament.  
 
Art. 77. - Dispoziţiile prezentului Regulament se aduc la cunoştinţă întregului personal în vederea 
însuşirii şi respectării acestora prin grija conducerii Autorității.  
 
Art. 78. - (1) Respectarea prevederilor prezentului Regulament privind organizarea şi funcţionarea 
Autorității pentru Digitalizarea României reprezintă atribuţie de serviciu.  
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie abatere disciplinară şi atrage 
aplicarea formelor de răspundere prevăzute de actele normative în vigoare. 


