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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”  

 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”, prevăzuți în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2.  Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri 

externe nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de la 

bugetul de stat prin bugetul Autorității pentru Digitalizarea României, prin bugetul Serviciului 

de Telecomunicații Speciale și prin bugetul Serviciului Român de Informații, în limita sumelor 

aprobate anual cu această destinație și din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiții publice aprobate potrivit legii. 

 

 Art. 3. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Autoritatea pentru 

Digitalizarea României (ADR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul 

Român de Informații (SRI) prin Centrul Național Cyberint răspund de modul de utilizare al 

sumelor prevăzute în anexă,  potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

  

PRIM-MINISTRU 

 

Nicolae-Ionel Ciucă 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. _____      
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Anexa la H.G. nr.____/ 

 

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII 

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII  

„IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII DE CLOUD GUVERNAMENTAL” 

 

 

 

 

Scopul investiției 

La data de 3 noiembrie 2021, Consiliul Uniunii Europene a aprobat Planul Național 

de Redresare și Reziliență al României (PNRR), conform art. 20 din Regulamentul nr. 

241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de 

redresare și reziliență, adoptând Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a 

evaluării planului de redresare și reziliență al României.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, ale Deciziei de punere 

în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al 

României, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, 

administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate 

de autoritățile și instituțiile publice, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI) 

realizează Investiția 1 „Implementarea infrastructurii de CLOUD GUVERNAMENTAL” din 

cadrul Componentei 7 TRANSFORMARE DIGITALĂ aferentă PNRR. 

 

 

Caracteristicile principale ale proiectului de investiții „Implementarea infrastructurii de 

Cloud Guvernamental”: 

 

Titulari: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Autoritatea pentru Digitalizarea 

României (ADR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de 

Informații (SRI) 

 

Beneficiari: Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciul de Telecomunicații 

Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI) 

 

Amplasamente investiție ADR:  

municipiul București, Bulevardul Libertății, nr. 14, sector 5 

 

Amplasamente investiție STS:  

- sediul principal al instituției din București, Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6;  

- sediile locale ale instituției situate în municipiile reședință de județ;  

- locațiile centrelor de date din București, Brașov, Sibiu, Timiș; 

- alte puncte de prezență ale infrastructurii de comunicații administrate de STS. 

 



3 

 

Amplasamente investiție SRI:  

Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, Bucureşti; 

Strada Franceză nr. 48-50, sector 2, București. 

 

Eșalonarea cheltuielilor 

- mii lei (inclusiv TVA) - 

Valoarea totală a investiției  

(cursul de schimb mediu pentru 

anul 2022 aferent PNRR, respectiv 

1 euro=4,98 lei) 

ADR STS SRI TOTAL 

474.096 1.509.581 237.048 2.220.725 

Eșalonarea cheltuielilor pe ani de implementare:                                           

- anul I 177.786 449.393 59.262 686.441 

- anul II 177.786 704.508 118.524 1.000.818 

- anul III 118.524 355.680 59.262 533.466 

 

 

Indicatorii de realizare ai investiției sunt: 

 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Valoare la  

începutul 

implementării 

investiției 

Valoare la  

finalul 

implementării 

investiției  

Termen 

realizare 

Instituții publice conectate și 

care utilizează pe deplin 

Cloudul Guvernamental 

număr 0 30 

 

 

T4  

2024 

Centre de date Tier III (2) și 

1 centru de date Tier IV de la 

momentul conceperii, 

hardware și software de 

Cloud (infrastructură ca 

serviciu - IaaS/platformă ca 

serviciu - PaaS/software ca 

serviciu - SaaS) funcționale 

număr  0 3 

 

 

T4  

2024 

Centre de date Tier IV de la 

momentul conceperii, 

hardware și software de 

Cloud (infrastructură ca 

serviciu - IaaS/platformă ca 

serviciu - PaaS/software ca 

serviciu - SaaS) funcționale 

număr 0 1 

 

 

 

 

T4  

2025 

 

 

Durata de execuție a proiectului de investiții: 42 luni 
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Finanţarea investiţiei 

Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin PNRR,  

de la bugetul de stat, prin bugetele ADR, STS și SRI, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinaţie și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate 

potrivit legii. 

 

 

 


