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securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi 
aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 40/2015 

privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare 

cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date 

de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub 

autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes 

public naţional 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI  

privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie 

extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea 

Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale: 
        Reţeaua ce urmează a fi modernizată dispune de aproximativ 2000 de locaţii la 

nivel naţional conectate prin terminale VSAT la un centru de date. 

      Conexiunile sunt asigurate printr-un terminal VSAT de tip Hughes PES5000, care 

este prevăzut cu două interfeţe de comunicaţii de tip serial şi respectiv ethernet 10BaseT.    

    Terminalele din aceste locaţii necesită conexiuni seriale de date cu rata de transfer de 

2400 bps care apoi sunt transportate mai departe spre aplicaţiile centrale prin suita de 

protocoale X25. 

   Transmisia de date dintre aceste terminale şi aplicaţia centrală este de tip tranzacţie, 

adică se transmite câte un pachet de date şi se aşteaptă confirmarea de primire. Nu sunt 

necesităţi mari de bandă pentru aceste tranzacţii. 

      Aplicaţiile centrale rulează pe servere din centrul de date. În principiu, sunt aplicaţii 

care utilizează baze de date iar programarea se face în diverse limbaje de programare, 

cum ar fi: Cobol, Fortran şi C. Datele extrase din reteaua X25 sunt introduse în bazele de 

date prin conexiuni realizate peste suita de protocoale DECnet, predecesoarea suitei de 



2 

 

protocoale TCP/IP.  

      Tehnologiile de comunicatii folosite si modul actual de organizare a sistemului sunt 

uzate fizic si moral (echipamentele sunt in cea mai mare parte end-of-life, end-of-

suport). 

          2. Schimbări preconizate: 

Având în vedere faptul că actualul sistem este deci depăşit din punct de vedere 

tehnologic, devine o necesitate modernizarea reţelei de comunicaţii actuale. 

Pentru realizarea acestui scop,  o soluţie de rezolvare stabilǎ şi viabilǎ  este 

încredinţarea acestui obiectiv Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  

Reţeaua STS este instalată şi funcţionează la scară naţională, având noduri în 

Bucureşti şi în fiecare judeţ, infrastructura reţelei având capacitate suficientă pentru a 

transporta traficul generat în urma implementării reţelei, nefiind necesară modificarea, 

upgradarea sau reconfigurarea reţelei interurbane de comunicaţii de date  operate de 

STS. 

Realizarea noii reţele în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va crea 

premisele necesare pentru asigurarea unor servicii şi reţele de comunicaţii de date 

fiabile, precum şi a unui grad înalt de disponibilitate şi securitate capabile să asigure 

schimbul de informaţii între cele 2000 de puncte terminale ale reţelei ce se va constitui 

în această formă superioară din punct de vedere tehnic, presupunând costuri predictibile 

şi cât mai scăzute.  

Serviciul de Telecomunicații Speciale ar urma să asigure segmentul de transport de 

date interurban al acestei reţele, cu titlu gratuit, iar segmentele prin care este accesată 

reţeaua securizată  de comunicaţii de date din cele 2000 de puncte terminale, vor fi 

formate din legături de date (fixe sau mobile, în funcţie de tehnologiile existente) 

achiziţionate de la furnizori de pe piaţa publică.  

Aceste conexiuni dintre punctele de prezenţă ale Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale (reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti) şi locaţiile în care îşi desfăşoară 

activitatea unităţile teritoriale ale entităţilor respective se va asigura, în mod transparent, 

de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin furnizori de servicii de comunicatii, 

în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

          3. Alte informaţii.  
          Modalităţile în care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura 

implementarea şi managementul serviciilor de comunicaţii securizate, vor fi stabilite de 

comun acord de cele două instituţii. 

          Sumele necesare pentru achizitionarea echipamentelor şi serviciilor de 

comunicaţii aferente implementării noii soluţii tehnice, vor fi suportate din bugetul 

unităţilor ce utilizează reţeaua. Facem precizarea că activitatea STS este reglementata 

prin Legea 92/1996, lege conform careia STS are structura militara si face parte din 

sistemul national de aparare. 
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            Totodată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011, art.3 alin.(1) 

“dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţã nu se aplicã în cazul furnizãrii reţelelor şi 

serviciilor de comunicaţii electronice de cãtre instituţiile sau autoritãţile publice din 

cadrul sistemului naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, potrivit 

competenţelor legale acordate în acest scop, precum şi reţelelor şi serviciilor de 

comunicaţii electronice destinate reprezentanţelor diplomatice ale României în 

strãinãtate, care se realizeazã pe baza unor reglementãri speciale.” 

           Prin urmare, STS este autorizat sa colaboreze cu MFP pentru realizarea scopului 

propus iar furnizarea de catre STS a retelei aflata in discutie nu intra sub incidenta 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

          1. Impact macro-economic: Nu este cazul. 

          2. Impact asupra mediului de afaceri: Nu este cazul. 

 

          3. Impact social: 

          Realizarea reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă în colaborare 

cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va conduce la o îmbunătăţire a activităţii 

generale a Ministerului Finanţelor Publice si a unităţilor ce utilizează reţeaua astfel 

constituită. 

          4. Impact asupra mediului:  

          Nu este cazul. 

          5. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

cinci 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

2015 

 

 

2016 2017 2018 2019  
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b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, 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 şi servicii  

 

 

 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 

este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 

este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 

este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 

este 

cazul 

 

 

 

 

 

Nu 

este 

cazul 

 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat – bunuri si 

servicii 

          

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare: 

 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

 

 

 

     

7. Alte informaţii  

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

          1. Proiecte de acte normative suplimentare: 

          Nu se impune necesitatea adoptării unor acte normative suplimentare.    

          2. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în 

materie: 
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          Nu este cazul. 

          3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente: 
          Nu este cazul.  

 

          4. Evaluarea conformităţii:  

          Nu este cazul. 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi 

data publicării 

Gradul de conformitate (se 

conformează / nu se 

conformează) 

Comentarii 

          5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente: 
          Nu este cazul. 

          6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentuluiact normativ 

 

          1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate  
          În procesul de elaborare a prezentului act normativ au existat consultări directe 

între Ministerul Finantelor Publice, unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau 

sub autoritatea acestuia, care desfăşoară activităţi de interes public naţional şi Serviciul 

de Telecomunicatii Speciale. 

 

          2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

prezentului act normativ 

          Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect 

 

          3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care prezentuș act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, 

în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative: 

          Nu este cazul. 

 

          4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente: 

          Nu este cazul. 
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          5. Informaţii privind avizarea de către: 

Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul 

nr.82/2015. 

          6. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  

prezentului act normativ 

 

 

          1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 

act normativ 

         Nu este cazul 

 

 

          2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  
          Nu este cazul 

 

 

          3. Alte informaţii 
         Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

          1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 
          Implementarea prezentului act normativ nu implică înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor deţinute de utilizatorii cărora le este destinată reţeaua. 

 

 

2. Alte informaţii 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, 

pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului 

Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional. 

 

 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

 

Darius-Bogdan Vâlcov 

 

Directorul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 

 

Marcel Opriș 

 

 

 

 


