GUVERNUL ROMANIEI
H O T A R A R E nr. 1007 din 4 octombrie 2001
pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 26 din Legea nr.
90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba Strategia Guvernului privind informatizarea administratiei publice,
prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Finantarea actiunilor prevazute in strategia mentionata la art. 1 se va efectua in
limita fondurilor ce vor fi aprobate anual, prin legea bugetului de stat, cu aceasta
destinatie.
Art. 3. - Strategia prevazuta la art. 1 se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului,
la propunerea Ministerului Administratiei Publice.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Petru Serban Mihailescu
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
Dan Nica
Bucuresti, 4 octombrie 2001.
Nr. 1.007.
ANEXA
STRATEGIA GUVERNULUI
privind informatizarea administratiei publice
[…]
13. Activitati de instruire si specializare
Introducerea tehnologiei informationale in birourile de lucru la toate nivelurile creeaza
necesitatea unei instruiri corespunzatoare a functionarilor publici. Nefamiliarizarea lor cu
potentialul oferit de noile tehnologii si lipsa instruirii aferente pot duce la o reactie de
respingere din partea acestora, afectand efectul scontat al substantialelor investitii facute
de Guvern in acest domeniu.
Astfel conducerea de tip informational trebuie sa conduca la:

* ridicarea nivelului de competenta in utilizarea tehnologiei informationale atat pentru cei
care au deja abilitati, cat si pentru cei care utilizeaza pentru prima data un calculator;
* cresterea productivitatii tuturor celor care lucreaza cu calculatorul;
* realizarea unei amortizari serioase a investitiilor facute in tehnologia informationala;
* asigurarea ca toti utilizatorii de calculatoare inteleg cum poate fi eficient folosita
tehnologia informationala si ca acestia sunt familiarizati cu problemele de calitate
implicite;
* crearea de abilitati care sa determine pe oricine, indiferent de nivelul si felul
scolarizarii, sa doreasca sa devina o parte a "Societatii informationale". Multi functionari
publici (estimare 30% din numarul lor total) sunt deja familiarizati cu instrumentele
tehnologiei informationale. Acest lucru este in stricta concordanta cu raspandirea
folosirii calculatorului personal in cadrul administratiilor publice, care in prezent este
variabila. Programul de raspandire a instrumentelor tehnologiei informationale si a
retelelor informationale trebuie insotit de un program de instruire in operarea pe
calculator.
Actiunea 13.1. Instruirea primara
Aceasta actiune se concentreaza pe instruirea functionarilor publici ca utilizatori ai
tehnologiei informationale, avand doua aspecte:
- furnizarea cunostintelor de baza privind operarea pe calculator tuturor functionarilor
publici;
- cresterea nivelului cunostintelor celor care deja au notiuni de baza.
Cursurile de instruire si perfectionare vor urma modelul "Licentei Europene de
Operare pe Computer" (ECDL) care a fost adoptat ca standard de guvernele mai
multor tari. Ministerul Educatiei si Cercetarii trebuie sa recomande aceasta
abordare tuturor liceelor cu profil tehnic; ECDL a fost propus tuturor statelor
membre ale U.E. ca certificat standard pentru calificarea de baza in utilizarea
calculatorului. […] Cursurile vor consta, in mare parte, in practica efectiva pe
calculator si vor necesita structuri adecvate pe intregul teritoriu al tarii. Centre cu
laboratoare pentru instruirea si certificarea ECDL vor fi infiintate in toate
municipiile resedinta de judet si in multe licee, ca si in cateva departamente
universitare.
In prima faza in program vor fi implicati aproximativ 250.000 de angajati publici.
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