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Secțiunea 1
Titlul prezentului act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Guvernanței Platformei de Cloud Guvernamental

Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ
2.1 Sursa prezentului act normativ
Proiectul de hotărâre de Guvern este inițiat de Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării în temeiul art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3), (4) și (8), art. 8 alin.
(1) și al art. 10 alin. (8) din OUG nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea
infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile
publice.
2.2 Descrierea situației actuale
Componentă esențială a procesului de transformare digitală, Platforma de Cloud
Guvernamental va facilita trecerea României către o economie bazată pe date, sigură,
dinamică și aliniată cu direcțiile strategice de acțiune ale Uniunii Europene în ceea
ce privește guvernanța datelor.
Asumată prin PNRR ca pilon fundamental al accelerării transformării digitale a
administrației, Platforma de Cloud Guvernamental va reuni toate proiectele aflate deja
în implementare din domeniul e-guvernării, stabilind un cadru legal care să stabilească
o modalitate unitară privind dezvoltarea sistemelor informatice la nivelul autorităților
și instituțiilor publice. Dezvoltarea cloudului va produce beneficii precum reducerea
costurilor și creșterea calității activităților sectorului public, inclusiv în ceea ce
privește prestarea serviciilor publice.
Platforma de Cloud Guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în
transformarea digitală a României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),
care va reuni într-o singură arhitectură informatică, sigură și consolidată, întreaga
administrație publică centrală, dar va fi completată și cu beneficiile care provin din
utilizarea unui cloud hibrid.
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Aflat printre primele jaloane prevăzute în calendarul reformelor din Planul Național
de Redresare și Reziliență, pachetul legislativ dedicat dezvoltării și implementării cloudului
guvernamental va avea un impact major asupra eficienţei actului administrativ în cadrul
administraţiei publice centrale şi locale, prin scăderea costurilor interacţiunii dintre
instituţiile şi autorităţile publice .
În procesul de elaborare a cadrului legislativ necesar, pentru armonizare legislativă,
dar și coerență normativă, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a înființat un grup de
lucru format din reprezentanți ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ai Autorității
pentru Digitalizarea României și ai altor instituții publice însărcinate cu implementarea
legislației și a activităților care decurg din aceasta.
Actul normativ1 a fost pus în consultare publică la 16.03.2022 de către instituțiile
competente implicate, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și Autoritatea
pentru Digitalizarea României (ADR), și a fost actualizat urmare a propunerilor și sugestiilor
formualte de societatea civilă, mediul de afaceri și profesioniști ai domeniului care au
participat la dezbaterea publică din data de 20.06.2022.
La data de 28 iunie 2022, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2022
privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de
tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 638 din 28 iunie 2022.
Ordonanța de Urgență stabilește în sarcina ADR instituirea și punerea în aplicare, în
conformitate cu dispozițiile Strategiei europene în domeniul cloud computing-ului,
strategia privind migrarea și integrarea în cloud a sistemelor informatice guvernamentale și
a serviciilor publice digitale ale instituțiilor și autorităților administrației publice centrale.
De asemenea, OUG menține cadrul conceptual european cu referire la noțiunile de
încredere și securitate în domenii precum protecția datelor, contractele și protecția
consumatorilor sau dreptul penal.
Având în vedere că preocupările legate de protecția datelor au fost identificate în
Strategia europeană în domeniul cloud computing-ului ca fiind unul dintre cele mai grave
obstacole în calea adoptării acestuia, entitățile găzduite de cloudul guvernamental au
posibilitatea de a solicita activități de audit al conformității pe baza calității, a securității și a
trasabilității finanțate din bugetele lor. De asemenea, MCID va asigura un audit anual cu
privire la obiectivele anterior menționate. Rapoartele de audit sunt transmise, de îndată,
și comisiilor de știință și tehnologie din Parlamentul României.
OUG este, de asemenea, aliniată la bunele practici promovate de Parteneriatul
european în domeniul cloud computing-ului în ceea ce privește cerințele comune pentru
achizițiile publice.
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Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum și pentru stabilirea
cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală
(https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala) și Proiectul de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea
platformei naționale de interoperabilitate (https://www.adr.gov.ro/transparenta-decizionala/)
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Funcția de reglementare în domeniul punerii în aplicare a interoperabilității, în
conformitate cu legea privind interoperabilitatea, aparține MCID și se realizează pe baza
informațiilor furnizate de ADR.
Având în vedere că funcția de monitorizare, control și evaluare în domeniul
interoperabilității va fi realizată de ADR și, de asemenea, că principalul instrument furnizat
pentru realizarea interoperabilității este Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI), al
cărei administrator unic este ADR, putem concluziona că serviciile și resursele partajate de
sectorul public vor fi aliniate la cadrul național de interoperabilitate.
STS asigură implementarea, administrarea tehnică și operațională, securitatea
cibernetică, mentenanța, precum și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii de bază a
Cloudului Privat Guvernamental, a infrastructurii ca serviciu (IaaS) și a platformei ca
serviciu (PaaS).
SRI asigură securitatea cibernetică a Cloudului Privat Guvernamental prin
cunoașterea, prevenirea și contracararea atacurilor, amenințărilor, riscurilor și
vulnerabilităților cibernetice, inclusiv a celor complexe, de tip APT, îndreptate împotriva
serviciilor Cloudului Privat Guvernamental (software ca serviciu - SaaS) și a entităților
găzduite.
SRI și STS își desfășoară atribuțiile expres prevăzute de OUG numai în limita
competențelor generale prevăzute de legile lor de organizare și funcționare.
Orice activitate care ar presupune restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți
fundamentale și vizează Cloudul Guvernamental se face numai prin mandat emis de un
judecător de drepturi și libertăți, potrivit scopului și limitelor prevăzute de Codul de
procedură penală sau Legea nr. 51/1991.
Cloudul Guvernamental nu colectează date noi, ci doar oferă găzduire comună și
interoperabilă pentru cele aflate deja în proprietatea/ administrarea/ folosirea autorităților
statului român. De aceea, autoritățile implicate în operarea datelor cu caracter personal au
roluri și proceduri clare în conformitate cu Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al
executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera
circulație a acestor date, precum și cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Intrarea în vigoare a OUG permite administrațiilor publice să utilizeze serviciile de
cloud pentru a înlocui treptat centrele de date și departamentele TIC exploatate intern.
Entitățile publice vor putea utiliza serviciile de cloud pentru a testa și a extinde rapid oferta
clienților lor, deoarece pot face acest lucru fără a investi sau a construi infrastructura fizică.
Principalele beneficii ale operaționalizării cloudului guvernamental pentru cetățeni sunt:
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● one-stop-shop – acces direct la toate serviciile publice, prin folosirea formularelor
electronice disponibile în cloud;
● statul român accesibil - toate instituțiile vor fi interconectate în cloud, iar cetățeanul
va putea solicita și primi documente de oriunde, oricând;
● economie de timp – fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituţiile publice;
● trasabilitate – cetățeanul va putea avea un istoric al interacțiunilor sale cu
administrația;
● siguranță – cloud-ul guvernamental va beneficia de cele mai avansate sisteme de
securitate cibernetică disponibile.
Motivele pentru care România are nevoie de un Cloud Guvernamental sunt următoarele:
● accesul îngreunat la serviciile publice şi interacțiune dificilă cu administrația publică
– manifestat prin birocrație, prezenţa permanentă la ghișee, sisteme informatice
lipsite de interoperabilitate;
● expunerea la riscuri ridicate din punct de vedere calitativ a informațiilor care circulă
pe hârtie sau se află în diverse registre de informații necorelate comparativ cu
alternativa gestiunii datelor ȋn sisteme IT de înaltă securitate specifice e-guvernării,
care reduce incidenţa erorilor;
● costuri administrative ridicate pentru derularea diverselor etape administrative în
accesarea unui serviciu public, suportate atât de utilizatorii serviciilor cât şi de
administrația publica şi care ar putea fi direcționate ȋn mod eficace către activități cu
valoare adăugată;
● nemulțumirea cetățenilor față de serviciile publice şi percepția negativă privind
standardele la care sunt prestate serviciile publice;
● nivelul redus de participare a cetățenilor în luarea deciziilor publice ca urmare a
existenţei barierelor de interacțiune cu organizațiile guvernamentale în procese
decizionale majore (mecanismele de e-participare);
● valorificarea insuficientă a resurselor autorităților și instituțiilor publice prin utilizarea
ineficientă a timpului angajaților în derularea unor activități de valoare adăugată
scăzută;
● atractivitatea investițională scăzută a României din cauza numărului mic al
serviciilor digitale adresate companiilor alături de percepția că procedurile în relația
cu administrația publică sunt greoaie, de durată, neclare şi necesită implicarea
investitorului;
● ritm lent de înființare de noi companii datorat birocrației excesive;
● evoluția lentă a gradului de alfabetizare digitală și financiară a populației care este
încurajat să se prezinte la ghișeu pentru interacțiunea cu autoritățile;
● înregistrarea unor blocaje importante în funcționare ȋn situația unor șocuri cum ar fi
pandemia COVID-19, care testează la maxim reziliența şi capabilitățile de
recuperare ȋn furnizarea de servicii publice;
● costuri ineficiente cu upgrade al tehnologiilor și aplicațiilor vechi, depășite;
Cloudul va aduce beneficii concrete și pentru activitatea administrativă:
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● va asigura interoperabilitatea sistemelor publice;
● va reduce birocrația, prin eliminarea proceselor administrative redundante sau
perimate;
● va asigura o mai bună colaborare şi o partajare rapidă a informaţiilor între toate
instituţiile guvernamentale;
● va eficientiza costurile – instituțiile publice nu vor mai fi nevoite să asigure
mentenanța pentru echipamentele hardware și software;
● creșterea eficienței aparatului administrativ va determina scăderea costurilor
aferente unor sisteme informatice disparate şi astfel va duce la creșterea încrederii
antreprenorilor în performanța statului și va genera creștere economică;
Astfel, în sensul general al OUG, cloud computing-ul reprezintă şi un punct de
cotitură pentru administrație, dar și o nouă fază de industrializare - standardizare,
extindere, disponibilitate generalizată – bazată pe date accesibile și transparente.
OUG cuprinde și modul în care vor fi implementate platformele informatice de cloud
precum și modelul arhitectural pentru dezvoltarea unei infrastructuri de cloud adaptată la
tehnologiile informaționale specifice și vizează aspecte precum platforme multicloud,
hypercloud, cloud-ul hybrid, medii cloud publice și private, dar și interconectivitate,
interoperabilitatea cu infrastructura existentă și cu centrele de date existente în ţară iar
pentru aceasta este necesară stabilirea unei infrastructuri digitale coerente și integrată la
nivelul administrației publice bazată pe modulul de guvernanță a datelor și a obiectivelor
economice care să ofere servicii digitale de înaltă calitate care să satisfacă nevoia de
acces deschis – cloud public cât și acces restricționat utilizând o formă de cloud privat.
Potrivit art. 1 alin. (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3), (4) și (8), art. 8 alin. (1) și al
art. 10 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2022, Guvernul trebuie să reglementeze
guvernanța platformei de cloud guvernamental, pe calea unei hotărâri de guvern, care
cuprinde următoarele:
a) politicile, strategia, standardele și criteriile de implementare, operare, utilizare,
întreținere și dezvoltare ulterioară a Platformei;
b) cadrul de management și stocare a datelor în Platformă, inclusiv stabilirea
categoriilor de date prelucrate în Platformă și găzduite de Cloudul Privat
Guvernamental, cloud privat, cloud public, după caz;
c) politica, strategia, criteriile tehnice și operaționale privind implementarea, operarea,
mentenanța și dezvoltarea ulterioară a Cloudului Privat Guvernamental, regulile
privind stabilirea nivelului agreat de servicii, precum și cele privind migrarea sau,
după caz, interconectarea sistemelor informatice;
d) planul pentru migrarea și integrarea în Cloudul Privat Guvernamental a sistemelor
informatice și a serviciilor publice electronice ale instituțiilor și autorităților aparținând
administrației publice, precum și lista autorităților și instituțiilor publice ale căror
sisteme informatice și servicii publice electronice migrează în Cloudul Privat
Guvernamental;
e) criteriile generale de asigurare a confidențialității, securității, interoperabilității,
adaptării la standarde tehnice și semantice, respectiv a performanței aplicațiilor de
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tip SaaS găzduite în Platformă, prin intermediul unui marketplace, inclusiv a
aplicațiilor dezvoltate de mediul privat, prin intermediul unui catalog
f) normele metodologice de jurnalizare a evenimentelor și accesului la datele
autorităților și instituțiilor publice găzduite în Cloudul Privat Guvernamental;
g) politica de cloud first;
În vederea asigurării caracterului unitar al legislației secundare care reglementează cloudul
guvernamental, legiuitorul a ales să promoveze un singur proiect de hotărâre care conține
toate obiectele de reglementare impuse de OUG nr. 89/2022, acestea evidențiindu-se în
capitolele prezentului proiect de HG.
2.3 Schimbări preconizate
Obiectivele prezentului proiect de hotărâre sunt:
a) asigurarea evidenței resurselor alocate, respectiv IaaS, PaaS și SaaS, în
implementarea Platformei;
b) previzionarea resurselor de găzduire și gestionarea automată a resurselor de
găzduire și facilitarea interoperabilității sistemelor informatice găzduite;
c) facilitarea reutilizării soluțiilor tehnice existente;
d) instituirea unui mecanism pentru înregistrarea de noi resurse IaaS, PaaS, SaaS
precum și a unui mecanism de alocare suplimentară de servicii IaaS, PaaS și SaaS
pentru sistemele informatice găzduite;
e) asigurarea securității datelor și a ergonomiei de utilizare;
f) stabilirea regulilor ce guvernează relațiile dintre Furnizorul de servicii de cloud și
Utilizatorul de servicii de cloud;
g) măsurarea resurselor și optimizarea serviciilor de cloud în vederea asigurării
transparenței, atât pentru Furnizor cât și pentru Utilizator;
h) detalierea drepturilor și obligațiilor Furnizorului și Utilizatorului de servicii cloud;
i) analiza, proiectarea, dezvoltarea și implementarea serviciilor de tip SaaS;
j) managementul datelor în vederea respectării politicilor, standardelor și criteriilor
aplicabile serviciilor de cloud în cadrul Platformei de Cloud Guvernamental;
k) asigurarea securității cibernetice la nivelul IaaS, PaaS și SaaS;
l) detalierea responsabilităților autorităților și instituțiilor publice cu privire la
managementul financiar, al operațiunilor, al datelor, al securității și conformității;
m) elaborarea planului pentru migrarea și integrarea în Platforma de Cloud
Guvernamental a aplicațiilor și a serviciilor publice electronice ale instituțiilor și
autorităților aparținând administrației publice;
n) definirea normelor metodologice și a politicilor de jurnalizare a evenimentelor timp
de 36 de luni și accesului la datele autorităților și instituțiilor publice găzduite în
Platformă, precum și notificarea evenimentelor din jurnalizare;
o) definirea politicii cloud first.
2.4. Alte informații
Nu este cazul.
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Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a
actului normativ
3.2 Impactul social
Prezentul act normativ adresează accesul îngreunat la serviciile publice şi interacțiune
dificilă cu administrația publică – manifestat prin birocrație, prezenţa permanentă la
ghișee, sisteme informatice lipsite de interoperabilitate.
Prezentul act normativ va reduce birocrația, prin eliminarea proceselor administrative
redundante sau perimate.
3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
Prezentul act normativ nu afectează exercițiul drepturilor și libertățile fundamentale,
regimul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal fiind guvernat de dreptul
pozitiv în vigoare.
Prezentul act normativ prezintă garanții puternice privind respectarea regimului juridic
de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor prin sistemul de
jurnalizare, audit, separare a atribuțiilor între autorități și informare a Parlamentului.
Prezentul act normativ contribuie la îmbunătățirea exercitării drepturilor și libertăților
fundamentale ale cetățenilor prin servicii digitale.
3.4 Impactul macroeconomic
Prezentul act normativ adresează atractivitatea instituțională a României, îmbunătățind
serviciile digitale adresate companiilor și relația cu administrația publică.
3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici
Prezentul act normativ va eficientiza costurile instituțiilor publice, întrucât nu vor mai fi
nevoite să achiziționeze echipamente hardware și sisteme informatice disparate.
3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutorelor stat
Prezentul act normativ va reduce birocrația, stimulând antreprenoriatul și încurajând
înființarea de noi societăți.
3.5 Impactul asupra mediului de afaceri – s-a solicitat testul IMM
3.6 Impactul asupra mediului înconjurător
Prezentul act normativ va reduce consumul de energie și impactul negativ asupra
mediului înconjurător, întrucât va înlocui multitudinea de sisteme informatice disparate
cu unul centralizat, mai eficient din punct de vedere energetic.
3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării
3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
3.9 Alte informații
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Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât
pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv
informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri***)
Indicatori

2022

Următorii patru ani

1
4.1 Modificări ale veniturilor
bugetare, în plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) contribuţii de asigurări
4.2 Modificări ale cheltuielilor
bugetare, în plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri și servicii
4.3.
Impact
financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.4
Propuneri
pentru
acoperirea
creșterii
cheltuielilor bugetare
4.5 Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare

2

3

4

5

6

- mil lei Media
pe
cinci ani
7
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4.6 Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor și/sau cheltuielilor
bugetare
4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul
utilizată;
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea
bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
7. Alte informații
Finanțarea cheltuielilor se asigură prin Planul Național de Redresare și Reziliență al
României și de la Bugetul de Stat sau din alte surse de finanțare legal constituite.
Secțiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare
5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ-acte
normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții:
- Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării prevăzut la art. 32 se emite în maximum
180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Modelul acordului de migrare, integrare și interconectare prevăzut la art. 17, alin. (1) se
emite prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării în termen de maximum 180
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
- Contractul de furnizare de servicii prevăzut la art. 17, alin. (2) se emite prin ordin al
ministrului cercetării, inovării și digitalizării în termen de maximum 180 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hotărâri.
- Modelul acordului-cadru prevăzut la prevederile art. 21, alin. (1) se emite prin ordin al
ministrului cercetării, inovării și digitalizării în termen de maximum 180 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei hotărâri.
- Încadrarea datelor prevăzute la art. 32 se realizează prin ordin al ministrului cercetării,
inovării și digitalizării în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri.
- Procedurile prevăzute la art. 43 alin. (5) se stabilesc prin decizie a președintelui ADR în
termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce
transpun sau asigura aplicarea unor prevederi de drept UE)
5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
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5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente
asumate
5.6. Alte informații

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute
de cercetare și alte organisme implicate6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale
6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite
prin acte normative
6.5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Se solicită aviz.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Se solicită aviz.
c) Consiliul Economic și Social
Se solicită aviz.
d) Consiliul Concurenței
Se solicită aviz.
e) Curtea de Conturi
Se solicită aviz.
6.6. Alte informații
Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea
și implementarea prezentului act normativ
7.1. Informarea societății civile cu privire elaborarea prezentului act normativ:
Prezentul proiect de act administrativ cu caracter normativ se supune procedurii prevăzute
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și a
HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică.
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității
cetățenilor sau diversității biologice
Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare
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8.1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ
8.2. Alte informații
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta HOTĂRÂRE privind aprobarea
Guvernanței Platformei de Cloud Guvernamental.
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