
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din  __________________ 2017 
 
privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun 
de activități care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și 
de comunicații  

Iniţiator: Fotea Costel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1622/15.02.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 

promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeteană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, 
de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din 
cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 55918/03.01.2017 de la Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8477/10.01.2017; 

Având în vedere art. 91 alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă protocolul de colaborare dintre județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de 
activități care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de 
comunicații, anexă la prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de Telecomunicații Speciale. 
  

      P R E Ş E D I N T E, 
 

 

   FOTEA COSTEL 

 

 
 
Daniela Pușcaș /Sergiu Făinara                                                                                                                                                               Director Executiv,   
1 ex./15.02.2017                                                                                                                                                                                         Epure Camelia 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



HOTĂRÂREA Nr. ______ din _____________ 2017 
pag. nr. 2 

 
Anexa 

            Serviciul  de                                                          Consiliul Judeţean Galaţi                                                
Telecomunicaţii  Speciale                                      
                                                                      
       
Nr.....................din.........................                      Nr....................din...................... 
 
 
 

Protocol 
 

 de colaborare privind realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să 
conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații 

 
 

În temeiul prevederilor: 
 
 - Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și 
actualizată; 

- Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
părţile: 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7,  

reprezentat legal prin Preşedinte Consiliul Judeţean Galaţi, dl. Fotea Costel, denumit în 
continuare Beneficiar, pe de o parte 
 
şi  
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul 
Independenţei, nr. 323 A, reprezentat legal prin Director, general ing. Marcel Opriş, denumit 
în continuare STS, 
 
au convenit încheierea prezentului protocol. 
 
Art. 1 Definiţii 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Galaţi; 

Resurse – orice bun sau serviciu cu valoare financiară pentru oricare dintre părţi; 

Disponibilitate – proprietatea unui serviciu de a fi accesibil şi utilizabil la cerere de către 

Beneficiar; 

Confidenţialitate – proprietatea ca informaţia să nu fie făcută disponibilă sau divulgată 

persoanelor, entităţilor sau proceselor neautorizate; 

Securitatea informaţiei – păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi a disponibilităţii informaţiei; 

pot fi implicate şi alte proprietăţi precum autenticitatea, responsabilitatea, non-repudierea şi 

fiabilitatea; 

Integritate – proprietatea de a păstra acurateţea şi deplinătatea resurselor; 
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Art. 2 Obiectul Protocolului 

2.1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie stabilirea cadrului organizatoric şi procedural, 
pentru cooperarea dintre STS şi Beneficiar în scopul îndeplinirii următoarelor obiective 
generale:  

a) asigurarea de către STS pentru Beneficiar de servicii de comunicaţii speciale şi 

tehnologia informaţiei în scopul implementării de proiecte de tehnologia informaţiei şi 

comunicaţii; 

b) implementarea de către părţi a unor măsuri de securitate de natură tehnică şi 

operaţională, în scopul asigurării obiectivelor de securitate privind confidenţialitatea, 

disponibilitatea şi integritatea comunicaţiilor speciale şi IT administrate de către STS, a 

asigurării securităţii fizice a spaţiilor, echipamentelor şi capacităţilor de infrastructură, aflate 

în administrarea părţilor şi care fac obiectul Protocolului. 

2.2 STS se obligă să furnizeze cu titlu gratuit, în limita resurselor proprii deţinute şi care pot 

fi alocate în acest scop, servicii de telecomunicaţii speciale, în conformitate cu prevederile 

prezentului Protocol. 

2.3 Serviciile de telecomunicaţii speciale furnizate de către STS beneficiarului sunt servicii 

de telecomunicaţii speciale de voce, de date şi radio, respectiv: 

(1)     Servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet (anexa nr. 

2); 

(2) Servicii de radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă şi de 

bandă largă (anexa nr. 3); 

  (3) Servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului 

(interconectare); 

  (4)    Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de  

 comunicatii ale Beneficiarului; 

2.4 STS se obligă să realizeze reţele securizate de comunicaţii de date de tip intranet şi să 

configureze servicii de telecomunicaţii speciale de voce, date şi video, în funcţie de 

solicitare, utilizând infrastructura şi serviciile reţelelor implementate (anexa nr. 1); 

2.5 STS şi Beneficiarul pot utiliza, cu titlu gratuit, atât infrastructurile proprii de fibră optică şi 

infrastructurile proprii de canalizaţie de telecomunicaţii existente, cât şi cele ce se vor 

dezvolta, pentru a căror realizare STS asigură Beneficiarului serviciile de consultanţă şi 

asistenţă tehnică de specialitate.  

 

Art. 3 Responsabilităţile şi obligaţiile Părţilor 

3.1 Pentru toate serviciile furnizate, STS asigură asistenţă şi consultanţă tehnică de 
specialitate. 
3.2 În cazul în care pentru furnizarea serviciilor prevăzute la art. 2 şi implementarea 
proiectelor comune, se impune achiziţionarea de echipamente, materiale sau, după caz, de 
servicii de comunicaţii, Beneficiarul va intreprinde demersurile necesare pentru 
achizitionarea resurselor, cu respectarea specificaţiilor tehnice întocmite de către STS, cu 
scopul asigurării interoperabilităţii serviciilor. 
3.3 Pentru serviciile/produsele ce trebuie achiziţionate de pe piaţa publică, la cererea 
formulată în scris a Beneficiarului, STS poate desemna specialişti, ca experţi cooptaţi, care 
să facă parte din comisiile de întocmire a documentaţiilor de atribuire, de evaluare a 
ofertelor etc.  
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3.4 STS va proceda la proiectarea, implementarea şi furnizarea serviciilor de 
telecomunicaţii speciale numai în urma solicitării transmise în scris de către Beneficiar. 
Termenul de punere în funcţiune a serviciilor va fi stabilit de comun acord între STS şi 
Beneficiar.  
3.5 Beneficiarul asigură condiţiile organizatorice şi tehnice necesare implementării 
serviciilor, inclusiv în ceea ce priveşte achiziţionarea unor resurse necesare operaţionalizării 
serviciilor, pentru situaţiile în care nu există resurse proprii alocabile de către STS. 
3.6 În cazul în care Beneficiarul nu achiziţionează resursele de pe piaţa publică aferente 
furnizării serviciilor de către STS (servicii şi/sau echipamente de comunicaţii etc.), STS nu 
are nicio responsabilitate privind punerea în funcţiune a serviciilor proprii, prestarea 
acestora nefiind posibilă din punct de vedere tehnic. 
3.7 Părţile vor încheia contracte de comodat şi procese-verbale de predare-primire, în cazul 
în care STS instalează echipamente aflate în proprietatea sa în spaţiile structurilor 
Beneficiarului ce vor fi conectate la reţea. Echipamentele rămân în proprietatea STS, 
Beneficiarul răspunzând de ele ca un comodatar. 
 

Art. 4 Durata Protocolului 

4.1  Protocolul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la 

sfârşitul anului în curs, urmând a se prelungi automat pe perioade succesive de câte un an, 

în cazul în care niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte voinţa sa de încetare a acestuia. 

4.2 Durata de valabilitate a prezentului Protocol se va prelungi de drept, cu aceeaşi 

perioadă şi în aceleaşi condiţii, fără a mai fi nevoie de încheierea unui act adiţional, dacă 

nicio parte nu-şi manifestă expres şi în scris intenţia de încetare a protocolului, cu cel puţin 

60 de zile înainte de expirarea duratei acestuia. 

 

Art. 5 Integralitatea Protocolului  şi amendamente 

5.1 Părţile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentului Protocol, de a conveni 

modificarea prevederilor acestuia prin act adiţional semnat de ambele părţi, actul adiţional 

devenind parte integrantă a Protocolului. 

 

Art. 6 Încetarea Protocolului 

6.1 Prezentul Protocol încetează: 

a) Conform prevederilor art. 4; 

b) Înainte de termen, prin acordul părţilor; 

c) Prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor 

asumate prin prezentul protocol. 

6.2  Încetarea protocolului, în oricare din situaţiile mentionate,  nu va avea niciun efect 

asupra obligaţiilor deja scadente ale părţilor. 

 

Art. 7 Forţa Majoră 

7.1 Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 

7.2 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

7.3 Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Protocol, pe toata perioada în care aceasta acţionează.  

7.4 Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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7.5 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

7.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 

(trei) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului Protocol, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Art. 8 Confidenţialitate 

8.1 Părţile au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe perioada 

derulării prezentului protocol, care au legătură cu acesta. 

 

Art. 9 Comunicări 

9.1 Orice comunicare între părţi trebuie să fie transmisă în scris.  

9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât şi la momentul 

primirii. 

9.3 Comunicările între părţi privind informaţii neclasificate se pot face şi prin telefon, fax sau 

e-mail, cu condiţia confirmării în scris a comunicării. 

 

Art. 10 Dispoziţii Finale 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte, ambele având aceeaşi forţă juridică. 

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII     CONSILIUL JUDEŢEAN    GALAŢI 
SPECIALE  

  
Director 

 
General ing. MARCEL OPRIŞ 

  
 
 

Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 
Col. Ignătescu Dragoş 

 
 

Şeful U.M. 0328 Bucureşti, 
Gl. bg. Mureşan Adrian 

 
 

Şeful U.M.0397 Galaţi, 
Col. Carp Liviu 

 
Consilier juridic, 

 
 

Preşedinte 
 

COSTEL FOTEA 
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Anexa nr. 1 la Protocol 
 
Realizarea de reţele securizate de telecomunicaţii speciale de date de tip intranet şi 

configurarea de servicii de voce, date şi video, funcţie de solicitare, utilizând 
infrastructura şi serviciile reţelelor implementate 

 
Art.1 Solicitarea furnizării serviciilor va fi făcută în scris de către Beneficiar, specificând 
locaţiile poştale, parametrii tehnici doriţi şi persoanele de contact din locaţii. 
 
Art.2 STS procedează la elaborarea soluţiei tehnice pentru furnizarea serviciilor şi va 
prezenta Beneficiarului rezultatele tehnice şi economice ale soluţiei. 
 
Art.3 În situaţia în care Beneficiarul este de acord cu implementarea soluţiei, STS 
procedează la demararea implementării reţelei şi serviciilor. 
 
Art.4 Pentru fiecare locaţie în parte, STS încheie cu Beneficiarul un proces verbal, semnat 
de reprezentanţii ambelor părţi, la momentul punerii în funcţiune sau cu ocazia modificării 
serviciilor. Data semnării procesului verbal va fi considerată data începerii furnizării 
serviciilor în respectiva locaţie. 
 
Art.5 Beneficiarul poate efectua modificări în ceea ce priveşte adresele poştale ale locaţiilor 
şi tipul serviciilor dorite, ca urmare a: 

a) includerii de unităţi teritoriale; 
b) mutării de unităţi teritoriale; 
c) excluderii de unităţi teritoriale; 
d) modificării necesităţilor de trafic; 
e) alte situaţii care impun modificările. 

 
Art.6 Modificările se operează în baza notificării în scris de către Beneficiar, STS având 
obligaţia executării acestora în intervalul solicitat de Beneficiar, în limita posibilităţilor 
tehnice STS. 
 
Art.7 Toate lucrările de modificare a serviciilor furnizate de către STS cu resurse proprii vor 
fi executate cu titlu gratuit. 
 
Art.8 Lucrările de modificare a serviciilor care impun achiziţia de resurse vor fi executate de 
către STS în măsura procurării acestora de către Beneficiar.  
 
Art.9 STS are obligaţia de a furniza serviciile propriu-zise, precum şi serviciile de 
monitorizare tehnică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an. 
 
Art.10 Termenele  solicitate de Beneficiar pentru operaţionalizarea serviciilor vor fi stabilite 
de comun acord, in funcţie de complexitatea lucrărilor, atât din punct de vedere tehnic, cât 
şi din punct de vedere al numărului de locaţii în care se solicită serviciile.   
 
Art.11 Pentru garantarea calităţii serviciilor furnizate, STS organizează un punct unic de 
contact pentru reclamarea deranjamentelor. 
 
Art.12 Disponibilitatea lunară a serviciilor în reţeaua proprie administrată de STS este de 
minim 99,90%.  
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Art.13 În situaţia deranjamentelor, remedierea acestora are o durată de maxim 3 ore pentru 
locaţiile aflate în localităţile reşedinţă de judeţ, în  intervalul orar 7.00-21.00 şi de maxim 5 
ore în intervalul orar 21.00-7.00, week-end şi sărbători legale, respectiv de maxim 5 ore, în  
intervalul orar 7.00-21.00 şi maxim 7 ore în intervalul orar 21.00-7.00, week-end şi sărbători 
legale pentru locaţiile aflate în afara localităţilor reşedinţă de judeţ. 
 

 Art.14 Beneficiarul este responsabil de încheierea şi derularea contractelor privind achiziţia 
resurselor necesare în situaţia în care STS nu dispune de resurse proprii; pentru asigurarea 
compatibilităţii şi interoperabilităţii, STS va înainta Beneficiarului specificaţiile tehnice 
necesare achiziţiei. 

 
 Art.15 În situaţia în care Beneficiarul şi/sau unităţile sale teritoriale nu asigură condiţiile 

tehnico–organizatorice necesare punerii în funcţiune/funcţionării serviciilor de 
telecomunicaţii, STS nu are nicio responsabilitate privind funcţionarea 
defectuoasă/nefuncţionarea serviciilor. 

 
 Art.16 Echipamentele achizitionate şi puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru 

realizarea proiectelor proprii vor fi administrate din punct  de vedere tehnic de către STS. 
 
 
 

Serviciul de Telecomunicaţii                   Consiliul Judeţean Galaţi 
Speciale  

  
 

Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 
 

Col. ing. Ignătescu Dragoş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Preşedinte 

 
FOTEA COSTEL 
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Anexa nr. 2 la Protocol 
 

Servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet 
 

Art.1 Serviciile de acces la Internet au următoarele caracteristici tehnice: 
       - acces Internet: funcţie de locul de furnizare şi de conexiunea existentă; 
       - disponibilitatea lunară a serviciului: funcţie de locul de furnizare; 
       - trafic nelimitat indiferent de volum şi oră. 
 
Art.2 Beneficiarul va realiza şi asigura condiţiile tehnico-organizatorice adecvate punerii în 
funcţiune/funcţionării serviciilor de Internet şi respectiv instalării echipamentelor STS în 
locaţiile şi/sau în sediile/spaţiile tehnice ale Beneficiarului. 
 
Art.3 Beneficiarul nu percepe chirie pentru echipamentele de comunicaţii instalate în 
locaţiile sale de către STS şi nu va permite proprietarului sediului în care sunt instalate 
echipamentele de comunicaţii să perceapă chirie; în situaţia în care se percepe chirie 
pentru echipamentele de comunicaţii, plata acesteia cade în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului. 
 
Art.4 STS are dreptul, pe toată durata Protocolului, să desfăşoare orice modificări asupra 
echipamentelor proprii, inclusiv schimbarea adresei/adreselor IP sau a soluţiei de 
conectare, cu notificarea prealabilă a Beneficiarului. 
 
Art.5 Nu vor fi efectuate modificări tehnice de natură să afecteze buna funcţionare a 
serviciilor furnizate, iar Beneficiarul va fi înştiinţat asupra schimbărilor efectuate. 
 
Art.6 Asociat accesului la Internet, STS poate furniza serviciile de gazduire site web, servicii 
de găzduire mail şi servicii găzduire DNS, după cum urmează: 
 

a) găzduirea site web, pe serverele proprii, cu opţiunile şi specificaţiile tehnice 

următoare: tehnologii de realizare - PHP şi MySQL, spatiu pe disk – 50GB; 

b) configurarea, întreţinerea programului/programelor care asigură funcţionarea site-ului 
web;  

c) asigurarea accesului vizitatorilor din reţele publice sau private; 
d) servicii e-mail, cu scanare antivirus şi antispam, serviciu de bază: 2 GB, maxim 5.000 

conturi; 
e) servicii de monitorizare bandă şi statistici de trafic; 
f) instrumente de administrare pentru serviciile oferite. 

 
Art.7 Pentru serviciile de găzduire site web, e-mail, instalarea şi configurarea se consideră 
încheiate şi serviciul se consideră funcţional în momentul în care Beneficiarul a acceptat 
serviciul pus în funcţiune; părţile stabilesc de comun acord termenele de punere în 
funcţiune a serviciilor, în funcţie de natura şi de dificultatea implementării acestora. 
 
Art.8 Pentru serviciile de găzduire site web instalarea şi configurarea se consideră 
acceptate de către Beneficiar dacă acesta nu trimite o notificare scrisă în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data instalării şi configurării serviciilor. 
 
Art.9 STS se obligă să remedieze orice defecţiune a serverelor şi/sau programelor care 
asigură funcţionarea serviciilor sau să înlocuiască serverul propriu utilizat pentru găzduire 
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dacă remedierea defecţiunilor nu este posibilă în termen de 24 ore din momentul 
constatării. 
 
Art.10 La solicitarea Beneficiarului, STS poate pune la dispoziţia acestuia soluţii de back-up 
pentru conţinutul site-urilor de web şi a bazelor de date găzduite pe serverul STS-ului, în 
limita resurselor deţinute. 
 
Art.11 STS nu este responsabil pentru nicio întrerupere a funcţionării serviciilor de acces la 
internet rezultată din cauze care exced controlului STS şi nici pentru pagubele pe care 
Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze.  
 
Art.12 STS nu este responsabil pentru incidentele şi evenimentele de securitate produse 
asupra site-ului web al Beneficiarului din cauze datorate Beneficiarului şi/sau pentru 
alterarea conţinutului site-ului web. 
 
Art.13 Beneficiarul înţelege şi acceptă că statutul de Beneficiar al serviciilor de acces la 
Internet asigurate de STS nu atrage după sine obligaţia STS de a găzdui site-ul web în 
cazul în care nu sunt respectate condiţiile tehnice impuse de STS. 
 
Art.14 Asigurarea condiţiilor tehnico-organizatorice necesare pentru punerea în funcţiune a 
serviciilor de acces la internet, precum şi transferarea site-urilor, popularea bazelor de date, 
realizarea programelor şi a imaginilor aferente unui site web, cad în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului. 
 
Art.15 STS pune la dispoziţia Beneficiarului log-urile de acces la serverul web, log-uri 
stocate pe server-ul STS pentru o perioadă de maxim 3 luni. 
 
Art.16 Beneficiarul poartă deplina răspundere pentru conţinutul informaţiilor plasate pe 
server, respectiv pentru textele, bazele de date, sunetele, muzica, imaginile grafice şi video, 
sau alte elemente de conţinut. 
 
Art.17 Folosirea spaţiului oferit de STS pentru a stoca, transfera sau promova activităţi, 
servicii sau produse de natură să aducă atingere legislaţiei române în vigoare sau normelor 
de conduită morală, are drept urmare încetarea furnizării serviciilor, fără preaviz şi fără 
îndeplinirea de alte formalităţi. 
 
Art.18 În cazul în care situaţia prevăzută la art.17 se produce ca urmare a unui atac 
informatic asupra site-ului/site-urilor Beneficiarului, STS va întrerupe accesul la serviciu 
până la soluţionarea problemei. 
 
Art.19 STS păstrează confidenţialitatea datelor furnizate de Beneficiar în scopul punerii în 
funcţiune a serviciului. 
 
Art.20 STS monitorizează tehnic în permanenţă serverele proprii şi blochează orice 
încercare de acces neautorizat la datele Beneficiarului, în măsura în care încercarea de 
atac este detectată de către STS. 
 
Art.21 STS are dreptul, pe toată durata derulării prezentului Protocol, de a efectua orice 
modificări tehnice asupra echipamentelor şi reţelei proprii, inclusiv schimbarea adreselor IP 
sau a soluţiei de conectare, acolo unde este cazul, cu notificarea prealabilă a Beneficiarului.  
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Art.22 STS nu efectuează schimbări tehnice de natură să afecteze buna funcţionare a 
serviciilor. 
 
Art.23 Beneficiarul are obligaţia de a comunica STS datele de identificare şi contact ale 
persoanelor care au drepturi privind administrarea site-ului găzduit pe serverele STS; orice 
modificare a datelor de contact este imediat comunicată STS, în caz contrar, acesta nu are 
nicio responsabilitate privind consecinţele ce se pot produce ca urmare a acestei situaţii. 
 
Art.24 STS nu este responsabil pentru: 

(1) calitatea, conţinutul şi conformitatea informaţiilor transmise sau primite de client, prin 
intermediul serviciilor sale; 

(2) calitatea vizualizării site-ului web ce face obiectul protocolului, la accesarea acestuia 
din reţelele altor furnizori de servicii de Internet. 
 

Art.25 (1) La cererea Beneficiarului, exclusiv pentru proiectele implementate/derulate în 
baza prezentului protocol, STS alocă (în calitate de Local Internet Registry), în funcţie de 
resursele proprii deţinute, spaţii de adrese IP publice; în acest sens, Beneficiarul va 
completa formularele de solicitare adrese IP publice existente pe pagina de web a RIPE 
NCC (www.ripe.net), justificând necesitatea alocării; 
(2) Beneficiarul întelege şi acceptă că adresele alocate de către STS nu sunt portabile; 
(3) În cazul în care STS nu mai furnizează Beneficiarului servicii de acces la Internet, 
aceste adrese IP nu mai pot fi utilizate; 
(4) Alocarea spaţiului de adrese Beneficiarului este stabilit de STS şi comunicat ulterior 
acestuia; 
(5) În cazul în care de la aceste adrese IP  se va constata efectuarea unui trafic neadecvat 
(spam, atacuri informatice etc.) Beneficiarul înţelege şi acceptă  faptul că  STS are obligaţia 
de a lua măsuri ce pot  ajunge până la blocarea întregului spaţiu de adrese alocat. 
(6) Beneficiarul este responsabil pentru toate aspectele legate de utilizarea adreselor IP 
alocate şi de tot ce rezultă din utilizarea acestora. 
 

 
Serviciul de Telecomunicaţii      Consiliul  Judeţean Galaţi 

Speciale  
  
 

Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 
 
 

Col. ing. Ignătescu Dragoş 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte 

                        
 

FOTEA COSTEL 
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Anexa nr. 3 la Protocol 

 
 
Servicii de radiocomunicaţii speciale mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă 

şi de bandă largă 
 

Art.1 STS furnizează Beneficiarului servicii de comunicaţii de voce şi date, mobile şi fixe, de 

bandă îngustă şi de bandă largă, utilizând infrastructurile de radiocomunicaţii aflate în 

administrarea sa. 

 

Art.2 Serviciile de radiocomunicaţii mobile de bandă îngustă furnizate de STS constau în: 

2.1 Servicii de radiocomunicaţii mobile în standard TETRA: 

2.1.1 Servicii de voce:  

(1) Comunicaţii de grup; 

(2) Comunicaţii individuale ful duplex sau semiduplex; 

(3) Comunicaţii de urgenţă; 

(4) Comunicaţii telefonice full duplex; 

(5) Comunicaţii multigrup; 

(6) Comunicaţii tip dispecer; 

(7) Comunicaţii în mod direct; 

(8) Comunicaţii prin repetor sau prin interfaţă cu infrastructura radio; 

(9) Comunicaţii tip broadcast. 

2.1.2 Servicii de date:  

     (1) Servicii de date tip mesaje scurte; 

     (2) Servicii tip pachet de date de bandă îngustă (ex. consultare baze de date);   

     (3) Servicii de localizare prin GPS a resurselor (personal sau autovehicule). 

 

2.2 Comunicaţii în sistem analogic convenţional: 

2.2.1 Servicii de voce: comunicaţii de grup în mod repetor; 

 

Art.3 STS asigura criptarea comunicaţiilor prevăzute la punctul 2.1 (TETRA) cu chei statice 

sau dinamice la nivel de reţea sau la nivel de terminal, în funcţie de opţiunile Beneficiarului. 

 

Art.4 STS asigură cu titlu gratuit acoperirea radio şi infrastructura TETRA peste care sunt 

furnizate serviciile TETRA prevăzute la art.2, punctul 2.1., alin. 2.1.1 şi 2.1.2; achiziţionarea 

echipamentelor terminale cade în sarcina Beneficiarului, în baza specificaţiilor tehnice 

întocmite de STS. 

 

Art.5 Pentru serviciile prevăzute la art. 2, punctul 2.1 (TETRA) STS asigură o  acoperire 

radioelectrică de 80,89% din teritoriul naţional la nivel de terminale mobile şi 63,93% la nivel 

de terminale portabile. 

 

Art.6 Pentru serviciile prevăzute la art.2, punctul 2.2 STS asigură o acoperire radioelectrică 

de aproximativ 65% din teritoriul naţional, cu posibilitatea de extindere în zonele de interes 

ale Beneficiarului. 
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Art.7 Servicii de radiocomunicaţii mobile de bandă largă furnizate de STS constau în 

servicii de acces de bandă largă atât în regim fix/nomadic cât şi în regim de mobilitate, 

conform cu nevoile specifice de comunicaţii ale beneficiarilor. 

 

Art.8 STS furnizează serviciile de radiocomunicaţii mobile de bandă largă peste  o reţea 

radio în tehnologie WiMAX IEE 802.16e-2005, administrată şi operată de STS; reţeaua este 

dezvoltată în mediul urban şi rural, în zone în care infrastructura de comunicaţii publică este 

mai puţin dezvoltată. 

 

Art.9 Rata de transfer cumulată pe ambele direcţii (uplink şi downlink) care poate fi 

asigurată, este de minim 1 Mbps. Peste reţeaua de bandă largă se pot configura servicii de 

comunicaţii de date de tip VPN, Internet şi VoIP, în funcţie de necesităţile Beneficiarului. 

 

Art.10 STS asigură infrastructura WiMAX şi acoperirea radio pentru serviciile prevăzute la 

art. 2; achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor terminale 

necesare pentru accesul la infrastructura de comunicaţii, cade în sarcina Beneficiarului.  

  

 

 

 

 

Serviciul de Telecomunicaţii Consiliul Judeţean Galaţi 
Speciale  

  
 
 

Şeful U.M. 0328 Bucureşti, 
 

Gl. bg. ing. Mureşan Adrian Ludovic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preşedinte 
 

FOTEA COSTEL 

 
 
 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1622 din 15.02. 2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul 

Galați, prin Consiliul Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind 
realizarea în comun de activități care să conducă la asigurarea de servicii de 

tehnologie a informației și de comunicații 
 
 
Consiliul Judeţean Galaţi a implementat în perioada 2013-2015 proiectul „Servicii publice 
electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi” finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 
2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”. Implementarea proiectului s-a realizat în parteneriat cu Unităţile 
Administrativ Teritoriale ale orașelor Berești și Tîrgu Bujor și ale comunelor Băleni, Berești 
Meria, Cosmești, Cudalbi, Fîrțănești, Frumușița, Ivești, Oancea, Scînteiești, Umbrărești, 
Valea Mărului, Vînători și Vlădești. 
 
În conformitate cu cerinţele prevăzute în cadrul documentației de finanțare aferentă 
proiectului ”Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, 
Consiliul Judeţean Galaţi trebuie să asigure sustenabilitatea acestuia 5 ani după 
implementarea proiectului. 
 
În perioada de sustenabilitate a proiectului, sistemul informatic integrat implementat trebuie 
să utilizeze o reţea securizată între sediul Consiliul Județean Galaţi şi sediile UAT-urilor 
partenere din cadrul proiectului, având la bază echipamentele de comunicaţie utilizate pentru 
conectare. Pentru asigurarea comunicaţiilor securizate, furnizorul soluţiei sistemului 
informatic integrat, după perioada de garanţie a proiectului, poate asigura contra cost aceste 
servicii pe bază de abonament lunar/locaţie. 
 
În vederea diminuării costurilor acestor servicii, se poate utiliza infrastructura proprie a 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu 
acesta, fără plata unui abonament, Consiliul Judeţean Galaţi punând la dispoziţia 
specialiştilor STS materialele şi echipamentele necesare implementării noii soluţii de 
comunicaţie. 
  
Astfel, este necesară încheierea unui protocol de colaborare între județul Galați, prin 
Consiliul Judeţean Galaţi și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru realizarea în comun 
de activităţi care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de 
comunicații și pentru implementarea unor măsuri de securitate de natură tehnică şi 
operaţională, în scopul asigurării obiectivelor de securitate privind confidenţialitatea, 
disponibilitatea şi integritatea comunicaţiilor speciale şi IT administrate de către STS, a 
asigurării securităţii fizice a spaţiilor, echipamentelor şi capacităţilor de infrastructură, aflate în 
administrarea părţilor şi care vor face obiectul protocolului. 
 
STS va furniza Consiliului Judeţean Galaţi servicii de telecomunicaţii speciale de voce, de 
date şi radio, respectiv: 
- servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet (anexa nr. 2 la 
protocol); 



 

- servicii de radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă şi de bandă largă 
(anexa nr. 3 la protocol); 
- servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului (interconectare); 
- servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de comunicații 
ale Consiliului Județean Galați. 
 
Totodată, STS va realiza reţele securizate de comunicaţii de date de tip intranet şi va 
configura servicii de telecomunicaţii speciale de voce, date şi video, în funcţie de solicitare, 
utilizând infrastructura şi serviciile reţelelor implementate (anexa nr. 1 la protocol). 
 
În același timp, STS şi Consiliul Județean Galați vor utiliza, cu titlu gratuit, atât infrastructurile 
proprii de fibră optică şi infrastructurile proprii de canalizaţie de telecomunicaţii existente, cât 
şi cele ce se vor dezvolta, pentru a căror realizare STS asigură Consiliului Județean Galați 
serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate. 
 
În cazul în care pentru furnizarea serviciilor prevăzute anterior, se impune achiziţionarea de 
echipamente, materiale sau, după caz, de servicii de comunicaţii, Consiliul Județean Galați 
va intreprinde demersurile necesare pentru achizitionarea resurselor, cu respectarea 
specificaţiilor tehnice întocmite de către STS, cu scopul asigurării interoperabilităţii serviciilor. 
 
Pentru serviciile, produsele ce ar trebui achiziţionate de pe piaţa publică, la cererea formulată 
în scris a Consiliul Județean Galați, STS poate desemna specialişti, ca experţi cooptaţi, care 
să facă parte din comisiile de întocmire a documentaţiilor de atribuire, de evaluare a ofertelor 
etc.  
 
STS va proceda la proiectarea, implementarea şi furnizarea serviciilor de telecomunicaţii 
speciale numai în urma solicitării transmise în scris de către Consiliul Județean Galați, care 
va asigura condiţiile organizatorice şi tehnice necesare implementării serviciilor, inclusiv în 
ceea ce priveşte achiziţionarea unor resurse necesare operaţionalizării serviciilor, pentru 
situaţiile în care nu există resurse proprii alocabile de către STS. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în 
comun de activități care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de 
comunicații. 
 
Solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeteană, regională şi europeană și al Comisiei 
de specialitate nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 

FOTEA COSTEL 
 

 
 

Daniela Pușcaș/ Sergiu Făinara  
15.02.2017 

  Director Executiv, 
                                                                          Camelia Epure 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun 

de activități care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de 
comunicații 

 
Dl. Fotea Costel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul 
urmărit fiind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 
și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de activități care să conducă la 
asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de comunicații. 
 
Prin adresa nr. 55918/03.01.2017 de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 8477/10.01.2017, se propune încheierea unui protocol de colaborare între 
STS și Consiliul Județean Galați în vederea realizării unor conexiuni VPN Layer 2 care să asigure 
suportul de comunicații de date securizat între Consiliul Județean Galați și UAT-urile partenere în 
cadrul proiectului „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”. 

 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliului Judeţean îi revine - potrivit 
dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare - atribuţia de a aproba, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de 
activități care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de comunicații, 
îndeplineşte toate condiţiile legale și poate fi luat în discuție pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi, în forma prezentă. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 52 lit. „b” din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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