NOTA DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
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
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale:
În temeiul prevederilor Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Stabilirea, plata şi evidenţa drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru
şomaj precum şi realizarea celorlalte atribuţii deţinute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă precum şi de unităţile din subordine în vederea realizării obiectivelor deţinute potrivit
legii impune, printre altele, necesitatea interconectării locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea
aparatul central al instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului
Bucureşti, centrele regionale de formare profesională a adulţilor precum şi Centrul Naţional de
Formare Profesională a Personalului Propriu.
În prezent, interconectarea locaţiilor menţionate se asigură de către un prestator extern, în
temeiul unui contract de achiziţie publică de servicii informatice specializate, contract care
încetează la data de 31.12.2013, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.
În acest context, asigurarea serviciilor de comunicaţii de date începând cu data de 01.01.2014
este esenţială pentru desfăşurarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
precum şi a unităţilor din subordinea sa, orice întrerupere a furnizării respectivelor servicii putând
perturba grav activitatea acestor instituţii, cu consecinţe nefaste majore din punct de vedere social.
2. Schimbări preconizate:
O soluţie de rezolvare stabilǎ şi viabilǎ a asigurǎrii serviciilor de comunicaţii de date pentru
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este încredinţarea acestui obiectiv unei
instituţii bugetare cu astfel de atribuţii.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, ca organ central de specialitate ce organizeazǎ şi
coordoneazǎ activitǎţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autoritǎţile publice din
România, este obligat prin lege sǎ furnizeze servicii de telecomunicaţii speciale gratuit pentru
instituţiile bugetare.
Realizarea reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă 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 locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea Agenţia Naţională

pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile care funcţionează în subordinea sa, potrivit legii, cu
costuri predictibile şi cât mai scăzute.
Legătura dintre punctele de prezenţă ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (reşedinţe
de judeţ şi municipiul Bucureşti) şi locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul central al
instituţiei şi unităţile din subordine se va asigura, în mod transparent, de către Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, prin furnizori de servicii de comunicații, în condiţiile prevăzute de
legislaţia naţională în materia achiziţiilor publice.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale deţine resursele de comunicaţii, tehnice şi profesionale
pentru susţinerea colaborării cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
În situația în care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu poate asigura cu resurse proprii
servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii necesare, va demara
procedura de achiziție publică a acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Pentru achiziționarea acestor servicii de pe piața
publică, se va constitui, 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 o Comisie de evaluare a ofertelor
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Pentru o bună reprezentare a intereselor tuturor
părților implicate, din cadrul comisiei de evaluare a ofertelor 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.
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.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de 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 Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi implicit a serviciilor oferite de această instituţie categoriilor de
beneficiari ai măsurilor de protecţie socială şi de stimulare a ocupării forţei de muncă reglementate
de legislaţia incidentă în materie, prin asigurarea unui grad adecvat de securitate, de disponibilitate
şi de fiabilitate al serviciilor de comunicaţii aferente realizării activităţii menţionate precum şi prin
funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă şi eficienţă.
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)

Indicatori

Anul
curent

- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Media
pe
cinci
ani

1
1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
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
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat - bugetul
asigurărilor pentru şomaj
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

2
2014

3
2015

4
2016

5
2017

6
2018

7

-800

-775

-750

-725

-700

-750

7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare:
Nu se impune necesitatea adoptării unor acte normative suplimentare.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie :
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
Gradul de conformitate (se
Comentarii
documentului comunitar,
conformează / nu se conformează)
numărul, data adoptării şi data
publicării
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 proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au existat consultări directe
între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, ca viitor integrator
pentru serviciile de comunicaţii de arie extinsă ale agenţiei menţionate.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de 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.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Nu este cazul
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente

Implementarea proiectului de hotărâre de Guvern 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 nu implică înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor deţinute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de
unităţile din subordinea sa.
2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului 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.
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