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Platforma de Cloud Guvernamental – cu un pas mai aproape 
de implementare 

 

Pe 27 iunie 2022, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență a Guvernului privind 

unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental 

(OUG privind Cloud-ul Guvernamental). 

OUG-ul privind Cloud-ul Guvernamental creează cadrul legal care permite înființarea, 

gestionarea și dezvoltarea unei infrastructuri naționale de tip cloud hibrid (Platforma). 

Entitățile publice responsabile pentru implementarea, gestionarea, securitatea și dezvoltarea 

Platformei sunt Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Autoritatea pentru 

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

Informații (SRI) și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).  

OUG-ul privind Cloud-ul Guvernamental impune o politică cloud-first pentru entitățile publice 

ale căror sisteme pot fi migrate în servicii cloud. Mai mult, OUG-ul privind Cloud-ul 

Guvernamental permite entităților publice să utilizeze infrastructuri cloud private, acolo unde 

este cazul, dacă aceste cloud-uri private au în structura lor tehnică elemente precum 

▪ Infrastructură cloud de bază; 

▪ Infrastructură ca serviciu (IaaS); 

▪ Platforma ca serviciu (PaaS); 

▪ Software ca serviciu (SaaS). 

Pentru ca infrastructurile cloud private să poată furniza servicii pentru entitățile publice, trebuie 

îndeplinite cerințele care trebuie stabilite în (i) orientările privind guvernanța cloud și (ii) 

standardele privind securitatea serviciilor cloud. Aceste orientări și standarde vor fi stabilite în 

legislația secundară emisă de entitățile publice relevante - MCID, ADR, STS SRI și DNSC.   

Scopul OUG-ul privind Cloud-ul Guvernamental este de a continua procesul de digitalizare a 

administrației publice. Unul dintre principalele instrumente în vederea atingerii acestui scop 

este permiterea accesului dezvoltatorilor privați de software pe marketplace-ul platformei, unde 
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entitățile publice vor putea alege dintr-o  varietate de servicii digitale furnizate de companii 

private.   

În ceea ce privește preocupările legate de securitate, OUG-ul privind Cloud-ul Guvernamental 

prevede că orice investigație efectuată de o entitate publică cu privire la datele cetățenilor va fi 

înregistrată în mod corespunzător pe tehnologia blockchain, asigurând astfel un nivel adecvat 

de transparență. În plus, cetățenii vor fi imediat notificați atunci când o autoritate publică le 

accesează datele. 

Pentru alte detalii, vă rugăm să îi contactați pe: 

Cosmina Simion 

Managing Partner 

cosmina.simion@simionbaciu.ro 
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Petruș Partene 

Associate 
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Acest material nu reprezintă asistență juridică. Vă rugăm să ne contactați pentru alte detalii. 
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