
GUVERNUL   ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea realizării de cǎtre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii  

de date de arie extinsă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

 

 

 În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) si alin. 2 şi ale art. 11 din Legea nr. 92/1996 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

 Art.1 - Se aprobă realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date 

de arie extinsă pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile legii. 

 

 Art.2 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor emite normele 

tehnice privind modul de utilizare a reţelei constituite potrivit prevederilor art.1. 

 

 Art.3 – (1) Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să achiziţioneze de pe piaţa publică 

servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii pe care Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

naţionale în materia achiziţiilor publice, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi să 

gestioneze reţeaua constituită conform cerinţelor beneficiarului. 

(2)   Pentru achiziționarea serviciilor de pe piața publică prevăzute la alin. (1), din cadrul Comisiei de 

evaluare, constituită în conformitate cu prevederile art. 71 din Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de 



urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,  vor face parte și doi specialiști din care, unul din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și unul din cadrul Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă. 

 

 Art.4 - Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art.3, precum şi orice alte 

detalii se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă si 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Clauzele protocolului se 

pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părţi. 

 

 Art.5 - (1) Costurile pentru serviciile achiziţionate potrivit art.3 se recuperează de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

     (2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităţi, încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, se 

reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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