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PiROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind asocierea Judetului Ialornita cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale In vederea 

dezvoltă ril si administr ă rii unui Centru de Date Regional in regiunea Sud-Muntenia pentru 
institutii si autorit ă ti publice din judetul Ialomita prin implementarea unui project cu finantare 

nerambursabilă  prin Programul Operational Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	 P din 	.2021 a Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean Ialomita; 
Examinând: 

comunicarea Servieiului de Telecomunicatii Speciale tprin care se prezint ă  proiectul „Centrul de 
Date Regional Sud-Muntenia i Fi ş a Jaspers privind acordarea suportului pentru preg ă tirea proiectului , 
inregistrat ă  la Consiliul Ju etean lomita cu nr. 28988/2021-P/2.12.2021; 

- Raportul nr.X.166 NI 	2021  al Direetki Investitii i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	 al Comisiei juridiee, de disciplină , drepturi, 

incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	  al Comisiei pentru inv ă tă mant, cultur ă , culte, 

tineret, colaborare cu societatea civil ă  ş i relaţ ii exteme; 
- Avizul nx. 	  al Comisiei economico-financiare si 

agricultură ; 
In conformitate Cu: 

prevederile art. 3 alin.(2) ş i 35 din Legea nr.27372006 privind finantele publice locale , cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile art. 87 aim. (5), art. 173 aim. (1) lit, e) ş i alin.(7) lit.a) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

In  temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgern ă  a Guvernulut nr. 5712019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTĂ RA$TE: 

Art.1 Se aprob ă  asocierea Judetului Ialomita cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in vederea 
dezvoltă rii ş i administr ă rii unui Centru de Date Regional in regiunea Sud-Muntenia pentru institutii 
autorit ă ti publice din judetul talomita prin impletnentarea unui project cu finantare nerambursabil ă  prin. 
Programul Operational Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

Art.2 Se aprob ă  Aeordul de parteneriat dintre partite mentionate la art.1), prev ă zut in anexa care 
face parte integrant ă  din prezenta hot ă ră re. 
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Art.3 Sc imputemice ş te dornnul Marian Pavel, Pre ş edintele Consiliului Tudetean lalomi ţ a, s ă  
semneze Acordul de Parteneriat men ţ ionat la art. 2). 

Art.4 Prezenta hot ă rke devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General al judetului Iatomi ţ a, prezenta hot ă rke se va cornunica, spre 
ducere la indeplinire, direc ţ iilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Ialomita, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Institu ţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomita, urmand s ă  fie 
publicată  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judetului falomita, 

Adrian-Robert IONESCU 

Rd/Oe 
B1 

2 ex. 
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Anexa 
la Hotă rarea CJ Ialomita nr. 	din 	2021 

Neclasificat 
Ex.nr._ 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII 	 JUDETUL IALOMITA 
SPECIALE 

Nr. 	 din 	 2021 	Nr. 	 din 	 2021 

ACORD DE PARTENERIAT 

Avă nd in vedere prevederile: 
- Ordonan ţ ei de urgen ţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modifică rile ş i completă rile ulterioare, 
Legii nr. 92/1996 privind organizarea ş i functionarea Serviciului de 
Telecomunicalli Speciale, cu  mod  ifică rile ş i completă rile ulterloare, 
Regulamentul de organizare ş i funcţ ionare al Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a 
aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 46/30.03.2021, cu 

nnodifică rile ş i completă rile ulterioare, 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE, cu sediul in Bucure ş ti, Splaiul 

Independen ţei nr. 323 A, sector 6, cod postal 060044, denunnit in continuare STS, avă nd 

calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal prin domnul general-

locotenent ing.  ION EL-SORIN BALAN, in calitate de director 

ş i 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul In Slobozia, str. Pia ţa Revolu ţ iei, nr. 1, judaţ ul 

IALOMIŢ A, denunnit in continuare UATJ, avă nd calitatea de Partener reprezentat 

legal prin domnul MARIAN PAVEL, In calitate de preş edinte al Consiliului Judelean 

lalomi ţ a, 

au convenit Incheierea prezentului Acord de Parteneriat. 

PRECIZARI PREALABILE 

1. Tin prezentul Acord de Parteneriat, cu excep ţ ia situa ţ iilor că nd contextul  core  altfel sau 

a unei prevederi contrare: 
a) cuvintele care indică  singularul includ ş i pluralul, iar cuvintele care indică  
pluralul includ ş i singularul; 
b) cuvintele care indică  un gen includ toate genurile; 
c) termenul „zi" reprezint ă  zi calendaristic ă , dacă  nu se specifică  altfel. 

2.  Trimiterile la actele normative includ ş i modifică rile ş i completă rile ulterioare ale 

acestora, precunn ş i  once alto  acte normative subsecvente. 
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3. incheierea prezentului Acord de Parteneriat se bazează  pe buna-credin ţă  a p ă rpor in 

executarea obliga ţ iilor ce decurg din prezentul Acord, precum  i  pe necesitatea asigur ă rii 

implementarii proiectului "Centrul de Date Regional Sud Muntenia". 

Art. 1 Obiectul Acordului de Parteneriat 
1.1 	Obiectul prezentului Acord de Parteneriat  Ti  constituie crearea cadrului de 

colaborare dintre p ă rţ i in vederea dezvoltă rii  i  administră rii unui Centru de Date Regional 

Tn regiunea Sud Muntenia, pentru institu ţ ii si autorit ăţ i  publico din judeţ ullALOMITA, prin 

implementarea in acest scop, in parteneriat, a unui proiect cu finan ţare din fonduri externe 
nerambursabile, prin Programul Operational Regional Sud Muntenia 2021-2027. 

Art. 2 Principille de bung practic ă  ale Acordului de Parteneriat 

2.1 Pă rţ i le se angajeaz ă  s ă  ia parte la implennentarea proiectului sis ă  îi  asume rolul lor 

In cadrui proiectului, asa cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord de 

Parteneriat. 
2.2 Pă rţ ile  se angajeaz ă  să  notifice prompt, in sods, once  informa ţ ie, fapt, problem ă  sau 

Tntă rziere susceptibil ă  de a afecta proiectul. 
2.3 Pă rţ i le se angajează  s ă  furnizeze toate informa ţ iile solicitate In mod rezonabil de că tre 

ceilalli parteneri pentru a-si Tndeplini sarcinile. 
2.4 P ă rţ i le trebuie să  se consulte  în mod regulat ş i s ă  se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evolu ţ ia proiectului. 
2.5 P ă rti le trebuie s ă  implementeze activit ăţ ile Cu  respectarea standardelor profesionale 

si de etică . 
2.6 Pă rOle se oblig ă  să  respecte regulile privitoare la conflictul de interese  i  regimul 

incompatibilit ăţ ilor, iar, in cazul apari ţ iei unui asemenea conflict, să  dispun ă  luarea 

m ă surilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

Art. 3 Roluri ş i responsabiliati in implementarea proiectului 
3.1 Rolurile ş i responsabilităţ ile partenerilor  aunt  descrise In tabelul de mai jos: 

Institutia 	 Roluri ş i responsabillati 

Lider de parteneriat Pregă tirea prolectului: 
1. Semnarea Acordului de Parteneriat 
2. Inventarierea sistemelor/aplicatillor inforrnatice existente, utilizate 
la nivelul unită tilor administrativ-teritoriale din judetul lalomita, 
inclusiv a UATJ, respectiv a nevoilor de sisteme/aplicatii ce urmeaz ă  
a fi dezvoltate in cadrul altor proiecte complementare si care vor fi 

migrate in centrul de date regional 

3. Achizi ţ ia componentei Studiului de fezabilitate aferent ă  
construatiei, inclusiv amenaj ă rile tehnologice si a raportului privind 

schimbă rile climatice (anex ă  la studiu) 
4. Realizarea cu resurse proprii a componentei Studiului de 

fezabilitate aferent ă  dotă rii cu echipamente de comunicatii si 
tehnologia informatiei, inclusiv licente si aplicatii informatice asociate 
infrastructurii centrului de date 

5. Tntreprinderea demersurilor pentru obtinerea avizului Comitetului 
Tehnico-Economic pentru Societatea Infornnational ă  in ceea ce 
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priveste componenta IT&C a studiului de fezabilitate 
6. Integrarea celor dou ă  componente ale studiului de fezabilitate si 
intreprinderea demersurilor pentru aprobarea prin hot ă ră re de 
guvern a indicatorilor tehnico-economici ai investi ţ iei 
7. Elaborarea cererii de finan ţ are si a documentelor suport, Cu  
sprijinul JASPERS si al UATJ 
8. Semnarea contractului de finantare 

Implementarea proiectuluk 
1. Asigurarea managementului general al proiectului 
2. Achizitia echipannentelor IT&C, aplica ţ iilor si licen ţelor ce fac 
obiectul proiectului (Cu  exceptia celor asumate de parteneri) 
3. Achizitia serviciilor de prolectare si a lucră rilor de construc ţ ii-
montaj, inclusiv echipamente tehnologice si lucră ri necesare pentru 
constructia si amenajarea Centrului de Date Regional Sud Muntenia 
4. Opera ţ ionalizarea centrului de date regional 

5. Desfă surarea activit ă tilor proprii de informare si publicitate 
6. Efectuarea receptiilor si pl ă tilor in cadrul contractelor derulate, 
gestiunea si eviden ţ a bunurilor achizitionate in cadrul proiectului 
7. Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de rambursare si 
transmiterea acestora la autoritatea de management 

Partener Pregâtirea proiectigui: 
1. Sennnarea Acordului de Parteneriat 
2. Colaborează  cu 	liderul de parteneriat in activitatea de 
inventariere a sistennelor/aplica ţ iilor infornnatice existente, utilizate la 

nivelul unit ă tilor administrativ-teritoriale din judeţ ul lalomita, inclusiv 
a UATJ ş i care vor fi migrate in centrul de date regional, respectiv la 
identificarea nevoilor de sisteme/aplica ţ ii ce urmeaz ă  a fi dezvoltate 
in cadrul  altar  proiecte complementare ş i care vor fi migrate In centrul 
de date regional 

3. Colaborează  Cu  liderul de parteneriat in elaborarea studiului de 

fezabilitate 
4. Participarea la elaborarea cererii de finan ţ are ş i a documentelor 
suport 

Implemontarea proiectului: 
1. Managementul activită tilor proprii 
2. Achizi ţ ia serviciilor, aplica ţ iilor, licentelor, echipamentelor, dup ă  
caz, necesare pentru migrarea in centrul de date regional a 
sistemelor/aplicatiilor informatice existente 
3. Desfă surarea activit ă tilor proprii de informare ş i publicitate a 

proiectului la nivelul judetului 
4. Asigurarea 	nnigră rii in 	centrul 	de date 	regional 	a 

sistemelor/aplicatiilor informatice compatibile cu tehnologiile de 
virtualizare ce vor fi implementate in CDRSM 
5. Efectuarea pl ă tilor pentru contractele derulate, gestiunea si 
eviden ţ a bunurilor achizi ţ ionate in cadrul proiectului 
6. Participarea la elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de 

rannbursare (prin transmiterea c ă tre liderul de parteneriat a 
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documentelor/informatiilor necesare in acest  soap)  

3.2 Rolurile si responsabilit ăţ ile partenerilor prev ă zute la art. 3.1 se pot modifica prin act 

adi ţ ional la prezentul acord in situa ţ ia in care acest lucru devine necesar pentru a reflecta 
cu mai multă  acurate ţ e activit ăţ ile prev ă zute in cererea de finan ţ are. 

Art. 4 Drepturile ş i obliga ţ ille Liderului de parteneriat 
4.1  Liderul de parteneriat are dreptul să  solicite partenerului furnizarea informa ţ iilor 

necesare pentru elaborarea cererii de finan ţ are ş i a documenteior suport si pentru a 

ră spunde la solicit ă rile de clarifică ri, dacă  este cazul, in perioada de evaluare a cererii de 

finan ţ are. 
4.2 Liderul de parteneriat are dreptul s ă  solicite partenerului fumizarea oric ă ror informatii 

ş i documente legate de proiect, in scopui elaboră rii rapoartelor de progres, a cererilor de 

rambursare sau a verific ă rii respectă rii normelor Tn vigoare privind atribuirea contractelor 

de achizi ţ ie public ă . 
4.3 Liderul de parteneriat elaborează  cerintele ţ ehnice ş i operationale necesare 
fntocmirii studiului de fezabilitate ş i proiectului tehnic pornind de la nevoile UATJ. 
4.4 Liderul de parteneriat coordonează  activitatea de inriplementare a proiectului. 

4.5 Liderul de parteneriat  vs consults partenerii cu regularitate,  îi  va informa despre 
progresul in inriplementarea proiectului ş i le vs  furniza copii ale rapoartelor de progres ş i 

financiare. 
46 in cazul in care autorit ăţ ile cu competen ţ e in gestionarea fondurilor europene constat ă  
neindeplinirea sau indeplinirea partial ă  a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, 
in conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea  i  sanctionarea neregulilor apârute Tn obtinerea  i  utilizarea fondurilor 
europene ş t/sau a fondurilor pub/ice nationale aferente acestora, cu modific ă rile si 

completă rile ulterioare, In functie de gradul de realizare a indicatorilor de 

rezultat/obiectivelor aferen ţ i activit ăţ ilor proprii, liderul de parteneriat si partenerul 

ră spund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 

ranribursare/plat ă . 
47 in cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat ră spunde solidar cu partenerul din vina 

că ruia a fost cauzat prejudiciul. 
4.8 in cazul rezilierii/revocă rii contractului/ordinului de finan ţare, liderul de parteneriat si 

partenerul ră spund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect, in limita 

sunnelor gestionate de fiecare partener in parte. 

4.9 Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul 

proiectului aferente cheituielilor proprii conform notific ă rilor  i  titlurilor de crean ţă  emise 

pe numele să u de că tre autoritatea de management. 

4.10 Liderul de parteneriat administreaz ă  infrastructura tehnic ă  a Centrului de Date 

Regional Sud Muntenia prin personal propriu, oferind servicii de tehnologia informa ţ iei cu 

un nivel Malt de securitate cibernetic ă  si rezilien ţă . 
4 11 Liderul de parteneriat asigur ă  partenerului, la solicitare, cu titlu gratuit, in limits 

resurselor proprii datinute ş i care pot fi alocate in acest sons, servicii de comunicatii ş L 
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tehnologia informatiei, precunri ş i suport tehnic de specialitate in vederea implennentă rii 

acordului de parteneriat. 
4.12 Liderul de parteneriat are obligatia de a respecta prevederile Iegisla ţ iei nationale ş i 
comunitare in vigoare in domeniul achizitiilor publics, ajutorului de stat, egalită tii de 

ş anse, dezvoltă rii durabile, inform ă rii ş i publicit ăţ ii  In implementarea activit ă tilor proprii. 

4.13 Liderul de parteneriat are obligatia s ă  tin ă  o evidentă  contabil ă  distinctă  a proiectului, 

utiliz'ă nd conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la 

implementarea proiectului, in conformitate cu dispozi ţ iite legale. 
4.14 Liderul de parteneriat are obligatia s ă  pun ă  la dispozitia auditorului financiar 
independent ş i autorizat in conditiile legii toate documentele ş i/sau inforniatiile solicitate 

asigure toate condi ţ iile pentru verificarea cheltuielilor de că tre acesta. 
4.15 Liderul de parteneriat are obligatia s ă  pă streze toate documentele originale, inclusiv 
documentele cantabile, privind activitatile ş i cheltuielile eligibile in vederea asigur ă rii unei 

piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare  i  nationale. Toate 
documntele vor fi p ă strate cel pu ţ in 5 ani dup ă  expirarea perioadei de valabilitate a 

contractului de finantare. 

Art. 5 Drepturile ş i obligatine Partenerului 
5.1 Cheltuielile angajate de partener sunt eligibile in acela ş i fel ca ş i cheltuielile angajate 
de că tre liderul de parteneriat, corespunz ă tor activit ă tii/activit ăţ ilor proprii din project. 

5.2 Partenerul are dreptul, prin transfer de că tre autoritatea de management, la fond  urile 
obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de că tre ace ş tia, care au 
fast certificate ca eligibile. 
5.3 Partenerul are dreptul s ă  solicits cu regularitate informatii liderului de parteneriat 
despre implementarea proiectului ş i să  fie inforrnat despre progresul acestuia . 
5.4 Partenerul are dreptul s ă  fie consultat de că tre liderul de parteneriat, In privinta 
propunerilor pentru modific ă ri importante ale proiectului (e.g.  activităţ i, parteneri etc.), 

inaintea solicită rii aprob ă rii de că tre autoritatea de management. 

5.5 Partenerul are responsabilitatea implement ă ril activită tilor proprii, conform cererii de 

finan ţ are. 
5.6 Partenerul are obligalia de a respecta prevederile Iegisla ţ ioi nationale ş i comunitare 

in vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalită tii de ş anse, dezvolt ă rii 

durabile, inform ă rii ş i publicităţ ii in implementarea activit ă tilor proprii. 
5.7 Partenerul este obligat s ă  transmit ă  copii conforms cu originalul dup ă  documentatiile 

complete de achizitie aferente contractelor de achizitie publică  atribuite, in scopul 

elaboră rii cererilor de rambursare. 
5.8 Partenerul este obligat s ă  transmită  copii conform cu originalul dup ă  documentele 
justificative, in scopul elaboră rli cererilor de rarnbursare. 
5.9 Partenerul este obligat s ă  pun ă  la dispozitia autorit ă tii de management, sau orică rui 

alt organism national sau european, abilitat de lege, documentele ş i/sau informa ţ iile 
necesare pentru verificarea nriodului de utilizare a finantă rii nerarnbursabile, la cerere ş i 

in termen de maximum 5 zile lucră toare, ş i s ă  asigure conditiile pentru efectuarea 

verific ă rilor la fata locului. 
5.10 In vederea efectu ă rii verific ă rilor prevă zute la alin. 5.9, partenerul este obligat s ă  
acorde dreptul de acces la locurile  i  spatiile uncle se implementează  proiectul, inclusiv 

acces la sistemele informatice care au legă tură  directă  cu proiectul, ş i s ă  pun ă  la 
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dispozi ţ ie documentele solicitate privind gestiunea tehnic ă  ş i financiară  a proiectului, at ă t 
pe suport h ă rtie, că t ş i in format electronic. Documentele trebuie sa fie u ş or accesibile 
arhivate, astfel incă t să  permit ă  verificarea lor. 
5.11 Partenerul este obligat să  fumizeze liderului de parteneriat  once  informa ţ ii sau 
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaboră rii rapoartelor de progres. 
5.12 in cazul in care autorităţ ile cu competen ţ e in gestionarea fondurilor europene 
constată  neindeplinirea sau indeplinirea par ţ ial ă  a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, in conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 66/2011, in funcţ ie de 
gradul  de  realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferen ţ i activit ăţ ilor proprii, 
partenerul ră spunde proporlional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată . 
5.13 Partenerul este obligat s ă  restituie autorit ăţ ii de management once  sum ă  ce 
constituie plată  nedatorată /sume necuvenite pl ă tite in cadrul contractului de finan ţ are, in 
termen de 5 zile lucră toare de la data prinriirii notific ă rii. 
5.14 Partenerul este obligat să  ţ in ă  o eviden ţă  contabil ă  distinctă  a proiectului, utiliz ă nd 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor opera ţ iunilor referitoare la 
implementarea proiectului, in conforrnitate cu dispozi ţ lile legale. 
5.15 Partenerul este obligat s ă  pun ă  la dispozi ţ ia auditorului financiar independent ş i 
autorizat in condi ţ iile legii toate documentele ş i/sau informa ţ iile solicitate  i  să  asigure 
toate condi ţ iile pentru verificarea cheltuielilor de că tre acesta. 
5.16 Partenerul este obligat să  pă streze toate documentele originale, inclusiv 
document* contabile, privind activit ăţ ile ş i cheltuielile eligibile in vederea asigur ă rii unei 
piste de audit adecvate, in conformitate Cu  regulamentele comunitare  i  naţ ionale. Toate 
documentele vor fi p ă strate cel pu ţ in 5 ani dup ă  expirarea perioadei de valabilitate a 
contractului de finan ţ are. 
5.17 in cazul unui prejudiciu, partenerul din vina că ruia a fost cauzat prejudiciul r ă spunde 
solidar cu liderul de proiect. 
5.18 Partenerul este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notifică rilor  i  titlurilor de crean ţă  ernise pe numele 
să u de că tre autoritatea de management. 
5.19 in cazul emiterii unui titlu de crean ţă  pe numele s ă u, partenerul are obliga ţ ia restituirii 
sumelor cuprinse in acestea ş i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 
5.20 Tin cazul rezilierii/revoc ă rii contractului de finan ţ are, partenerul r ă spunde in solidar 
cu liderul de parteneriat pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect, in limita 
sumelor gestionate de fiecare partener in parte. 
Art. 6 Durata Acordului de Parteneriat 
6.1 Acordul de Parteneriat intr ă  in vigoare la data senrină ril de că tre ambele p ă rţ i ş i este 
valabil p ă n ă  la expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finan ţ are a proiectului 
"Centrul de Date Regional Sud Muntenia". 
6.2 Valabilitatea Acordului de Parteneriat se extinde pe toată  perioada in care UATJ are 
sistenrie/aplicaţ ii informatice g ă zduite in cad rub  infrastructurii implementate prin proiect. 

Art. 7 integralitatea Acordului de Parteneriat §i amendamente 
7.1 Pe durata prezentului Acord, p ă rţ ile au dreptul să  convin ă  in scris asupra  mod  ifică rii 
anumitor clauze, prin act adi ţ ional, semnat de reprezentan ţ ii autoriza ţ i ai p ă rţ ilor. 
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7.2  Once rnodificare a prezentuiui Acord va fi valabil ă  numai atunci când este convenit ă  
de ambele p ă rţ i. 

Art. 8 Proprietatea 
8.1 Pă rţ ile au obliga ţ ia să  mentin ă  proprietatea bunurilor achizitionate in cadrul proiectului 
si natura activit ăţ ii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioad ă  de cel putin 5 ani dup ă  
finalizarea proiectului si s ă  asigure exploatarea si intretinerea acestora in aceast ă  
perioad ă . 
8.2 Pă rti le au obligatia de a asigura functionarea bunurilor achizitionate din finarrtarea 
nerambursabil ă , la locul de desfă surare a proiectului si exclusiv in scopul pentru care au 
fost achizitionate. 
8.3 P ă rti le au obligatia s ă  nu instră ineze, Tnchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca 
urmare a obtinerii finant ă rii prin Programul Operational Regional Sud Muntenia 2021- 
2027 pe o perioad ă  de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

Art. 9. Achizitii publice 
9.1 Achizitiile in cadrul proiectului vor fi f ă cute de membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislatiei in vigoare, a condiVilor din contractul de finan ţ are ş i a instrucţ iunilor emise de 
autoritatea de management si/sau alte organisme abilitate. 

Art. 10 Solutionarea litigiilor 
10.1 P ă rţ ile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabil ă , prin tratative directe, 
once neintelegere sau disput ă  care se poate ivi intro ele in cadrul sau in leg ă tură  cu 
indeplinirea Acordului de Parteneriat 
10.2 Dacă ,  în termen de 30 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, p ă rtile nu 
reu ş esc să  rezolve in mod amiabil o diverge*, fiecare poate solicita ca disputa s ă  se 
solutioneze de că tre instan ţ ele judec ă tore ş ti competente din România. 

Art. 11 incetarea Acordului de Parteneriat 
11.1 Prezentul Acord de Parteneriat inceteaz ă : 

a) conform prevederilor art. 6; 
b) inainte de termen, prin acordul p ă rtilor; 
c) in caz de fort ă  majoră , conform art. 12.6; 
d) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoas ă  a obligatiilor 

asumate prin prezentul Acord de Parteneriat 
11.2 Tncetarea Acordului de Parteneriat, in oricare dintre situatiile mentionate, nu va avea 
niciun efect asupra obligaiiIor deja scadente ale p ă rtilor. 

Art. 12 Forta majord 
12.1 Forta majoră  reprezint ă  o imprejurare de origine extern& cu caracter extraordinar, 
absolut imprevizibil ă  ş i inevitabil ă , care se afl ă  in afara controlului p ă rtilor, nu se 
datorează  greş elii sau vinei acestora ş i nu putea fi prev ă zută  la momentul incheierii 
Acordului de Parteneriat ş i care face imposibil ă  executarea ş i , respectiv, indeplinirea 
obliga ţ iilor asumate prin prezentul Acord de Parteneriat. 
12.2 Forta majoră  este constatată  de o autoritate competent ă . 
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12.3 Fotla majoră  exonerează  pă ilile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
Acord de Parteneriat, pe toat ă  perioada de valabilitate a acestuia. 
12.4 indeplinirea Acordului de Parteneriat va fi suspendat ă  in perioada de acfiune a forpi 
majore, dar fă ră  a prejudicia drepturile ce  Ii se cuveneau p ă rtilor pan ă  la aparitia acesteia. 
12.5 Partea care invocă  forţ a majoră  are obligatia de a notifica celeilalte p ă rţ i , imediat ş i 
in mod complet, producerea acesteia ş i să  ia once m ă suri care Ti  stau la dispozitie in 
vederea Iimit ă rií consecintelor. 
12.6 Dac ă  forţ a majoră  actioneaz ă  sau se estimează  că  va actiona o perioad ă  mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de plin drept a 
prezentului Acord de Parteneriat, f ă ră  ca vreuna din pă rţ i să  poată  pretinde celeilalte 
daune-interese. 

Art. 13 Confidentialitate 
13.1 Pă rtile au obligatia să  p ă streze confidentialitatea informafiilor obtinute pe perioada 
derul ă rii prezentului Acord de Parteneriat, care au leg ă tură  cu acesta. 
13.2 0 parte nu are dreptul, fă ră  acordul scris al celeilalte p ă rti: 

a) de a face cunoscut prezentul Acordul de Parteneriat sau once prevedere a 
acestuia unei torte pă qi, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea 
Acordului de Parteneriat; 

b) de a utiliza informa ţ iile ş i documentele obfinute sau la care are acces in perioada 
de derulare a Acordului de Parteneriat, in alt scop decast acela de all indeplini 
obligatiile prev ă zute de Acord de Parteneriat. 

13.3 Once parte va fi exonerat ă  de ră spunderea pentru dezv ă luirea de informa ţ ii 
referitoare la Acord de Parteneriat dac ă : 

a) informatia era cunoscut ă  pă qii respective inainte ca ea s ă  fi fast primită  de Is 
cealaltă  parte; 

b) informatia a fost dezv ă luită  după  ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte pă rţ i 
pentru asemenea dezv ă luire; 

c) partea a fost obligată  in mod legal să  dezvă luie informatia; 
d) inform* a devenit, intro  timp , publică . 

Art. 14 Comunică ri 
14.1  Once  comunicare intre p ă rti trebuie s ă  se facă  in scris. 
14.2 Once document scris trebuie inregistrat atât la momentul transmiterii, cât ş i la 
momentul primirii. 
14.3 Cornunic ă rile intre p ă rti privind informatii neclasificate se pot face ş i prin telefon, fax 
sau e-mail, cu conditia confirm ă rii in scris a comunică rii. 

Art. 15 Legea aplicabil ă  
15.1 Prezentului Acord i se va aplica ş i va fi interpretat in conformitate cu legea rom6n ă . 

Art. 16 Dispozitli finale 
16.1 Datele cu caracter personal solicitate in baza Acordului de Parteneriat sunt 
prelucrate in acord Cu  prevederile Regulamentului (UE)  fir.  679/2016 al Parlamentului 
European ş i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 
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ce priveş te prelucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circulatie a acestor 
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ş i ale Legii nr. 190/2018 privind m ă suri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, scopul prolucră rli datelor flind in 
acord cu indeplinirea responsabilit ă tilor asumate de care p ă rti prin Acordul de 
Parteneriat, perioada prelucr ă rii acestora fiind pe toat ă  durata valabilit ă tii Acordului de 
Parteneriat. 

Prezentul Acord de Parteneriat a fost Tncheiat Tn trel exemplare originale, c5te unul pentru 
fiecare parte ş i un original pentru cererea de finantare, toate av5nd aceea ş i valabilitate. 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢ II 	 JUDEŢ UL IALOMI Ţ A 
SPECIALE 

DIRECTORUL SERVICIULUI DE 
TELECOMUNICAŢ II SPECIALE 

General-locatenent 

Mg. IONEL-SORIN BĂ LAN 

PRIM-ADJUNCT AL DIRECTORULUI 
SERVICIULUI DE TELECOMUNICA Ţ II 

SPECIALE 
General-locotenent 

ing. IONEL-SORINEL VASILCA 

ADJUNCTUL TEHNIC AL 
DIRECTORULUI SERVICIULU1 DE 

TELECOMUNICAŢ II SPECIALE 
General major 

ing. MĂ DĂ LIN-VIRGIL MIHA1 

ADJUNCTUL ECONOMIC AL 
DIRECTORULUI SERVICIULUI DE 

TELECOMUNICAŢ II SPECIALE 
General major 

MARIAN - COSMIN RĂ DOI 

Consilier juridic 

PREŞ EDINTE, 

MARIAN PAVEL 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă ră re privind asocierea Jude ţ ului Ialomi ţ a cu Serviciul de Telecomunica ţ ii 
Speciale in vederea dezvolt ă rii si administr ă rii unui Centru de Date Regional in regiunea Sud- 
Muntenia pentru institu ţ ii i autorit ăţ i publice din jude ţ ul Ialomi ţ a prin impiementarea unui 

protect cu finan ţ are nerambursabil ă  
prin Programul Operational Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune in fapt asocierea Judetuluj Ialomita cu 
Serviciul de Telecomunicatii Speciale in vederea dezvolt ă rii i administr ă rii unui Centru de Date 
Regional in regiunea Sud-Muntenia pentru institutii ş i autorită ti publice din judetui Ialomita prin 
implementarea unui proiect cu finantare nerambursabil ă  prin Programul Operational Regional Sud-
Muntenia 2021-2027. 

Cu privire la contextul actual al implement ă rii unui astfel de project este de mentionat c ă  la nivel 
european prin Strategia european ă  privind datele Uniunea î ş i propune s ă  devină  lider intr-o societate 
bazat ă  pe date. Prin crearea unei piete unice in acest domeniu, datele vor putea circula liber pe teritoriul 
UE ş i in toate sectoarele in beneficiul intreprinderilor, at cercet ă torilor, al publicului ş i al administratiilor 
publice. 

Cet ă tenii, intreprinderile ş  organizatijle ar trebuj s ă  fie in mă sură  să  ia decizji mai bune pe baza 
informatiilor rezultate din datele f ă ră  caracter personal, care ar trebui s ă  fie puse la dispozitia tuturor. 

Datele se afl ă  in centrul transform ă rii digitale, contură nd modul in care producern, consum ă m ş i 
tră im. Accesul la un volum tot mai mare de date ş i capacitatea de a le utiliza sunt esentialc pentru inovare 

cre ş tere. Inovarea bazat ă  pe date poate aduce beneficii majore ş i concrete cet ă tenilor — de exemplu prim 
medieina personalizat ă  sau mobilitatea sporit ă  — precum ş i economiei europene, de la imbun ă tă tirea 
procesului de elaborare a politicilor la modernizarea serviciilor publice. 

Autorit ă tile rom ă ne au alocat 5,97 miliarde de euro adie ă  20,5% din valoarea total ă - pentru 
proiectele de digitalizare continute de Planul national de Redresare ş i Rezilient ă , inegal imp ă rtite intre cei 
6 piloni i cete 15 componente ale acestuia. 

In  ceea cc prive ş te administratia, planul îi propune s ă  intervin ă  ş i să  solutioneze probleme 
precum: fragmentarea, lipsa interoperabilit ă tii i eliminarea barierelor birocratice. 

0 component ă -cheie a reformei digitale a administratiei, Cloudul guvernamental, este continut ă  
de componenta 7 (Transformare digital ă ), care vizeaz ă  modernizarea administratiei publice prin stabilirea 
cadrului necesar de atingere a interoperabilit ă tji sistemelor IT detinute de instituliile publice 
implementarea principiului "once only". 

Aspectele mentionate anterior creeaz ă  o imagine asupra importantei unui Centru de Date Regional 
astfel cum este propus de Serviciul de Teleconiunicatii Speciale a se realiza printr-un project cu finantare 
nerambursabil ă  prin Programul Operational Regional 2021-2027. 

Consifful Judetean lafomita 1111111i 1111 'III,' 	• 
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Proiectul se afl ă  in prezent in faza de fi şă  de proiect. Pentnt preg ă tirea acestuia liderul de 
parteneriat va beneficia de suportul Jaspers. 

Ca ş i etape preconizate ale realiz ă rii proiectului sunt: semnarea acordurilor de parteneriat cu 
judetele din regiunea Sud-Muntenia, realizarea ş i aprobarea studiului de fezabilitate, depuncrea 
proiectului, semnarea contractului de finantare pân ă  la sfar ş itul anului 2022. 

Realizarea efectiv ă  a centrului de date este preconizat ă  p ă nă  in decembrie 2024, jar migrarea 
datelor c ă tre centru p ă nă  in decembrie 2025. 

Astfel cum este prezentat proiectul acesta va crea o serie de avantaje pentru institu ţ iUe publice ş i 
cet ă tenii din judetul Ialomi ţ a , creand premise noi de dezvoltare bazate pe evolutia tehnologic ă , astfel c ă  
aprobarea acordului de parteneriat va conduce la obtinerea unor rezultate pe care altfel, in mod individual 
nu le-am putea atinge cu costuri mai mici comparative cu o investitie realizat ă  pe cont propriu. 

Constatând c ă  sunt indeplinite conditlile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in project. 
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RAPORT 
la proieetul de hotă rfire privind asocierea Judetului Ialomita cu Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale in vederea dezvolt ă rii  i  administr ă rii  until  Centru de Date Regional in regiunea Sud 

Muntenia pentru institutiile  i  autorit ă tile publice din judetul Ialomita prin implementarea 
unui project Cu  finantare prin Programul Operational Regional Sud Muntenia (POR) 2021- 

2027 

În cadrul Programului Operational Regional Sud Muntenia (POR) 2021-2027 este 
prevă zut proiectul „Centrul Regional de Date Sud Muntenia" in cadrul Anexei 3- List of planned 
operations of strategic importance with a timetable (Article 22(3) CPR) . Proiectul este conceput ca 
un parteneriar format din Serviciul de Telecomunica ţ ii Speciale (STS) i Judetele care fac parte din 
Regiunea Sud Muntenia. 

Proiectul vizeaz ă  construirea ş i dotarea unui centru de date pentru digitalizarea serviciilor 
publice locale cc vor fi furnizate online, unitar, asigur ă nd totodată  resurse tehnologice pentru 
dezvoltarea sistemelor inforrnationale care s ă  fie utilizate in beneficiul autorit ă tilor publice locale, 
al cet ăţ enilor ş i IMM-urilor din Regiunea Sud Muntenia. Implementarea acestui proiect va pune 
bazele asigur ă rii interoperabilit ă tii sistemelor IT &C utilizate de autorit ăţ ile publice locale, inclusiv 
securitatea cibernetic ă  a acestora (prin implementarea unei strategii comune de securitate 
cibernetic ă ). 

Prin adresa inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a Cu nr. 2898812021-P din 02.11.2021, 
Serviciul do Telecomunicatii Speciale, transmite prezentarea Powerpoint a proiectult ţ i „Centrul 
Regional de Date Sud Muntenia" si Elsa JASPERS privind acordarea suportului pentru preg ă tirea 
proiectului. Obiectivele specifice prev ă zute în cadrul proiectului pentru UAT- uri sunt: 
- Reducerea birocra ţ iei; 
- Eliminarea actelor nejustificate; 

Digitalizarea bazelor de date; 
- Utilizarea aplica ţ iilor informatice; 

Interconectarea institu ţ iilor; 
- Scaderea costurilor; 
- Degrevarea de atribu ţ ii tehnice; 

Protejarea datelor ceta ţ enilor; 
Totodată , at ă t Consiliul Judetean Ialomi ţ a cat si cet ăţ enii judetului Ialomita vor avea parte 

de avantaje din urma in -iplementă rii proiectului, dup ă  cum urmează : 

Judetean 'stomas 
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Avantaje ale Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a: 
- Suport de specialitate; 
-Securitate cibernetic ă ; 
- Securitatea datelor eetA ţ enilor; 
-Consultan ţă  IT & C de specialitate; 
- Scă derea costurilor; 
- Eficient ă  energetic ă ; 
- Extinderea 

Promovarea institutiei; 
- Apropierea de eet ăţ ean; 
- Eficientizarea  munch; 
Avantaje ale cet ă tenilor judetului Ialomita: 

Suport de specialitate; 
- Date personale protejate; 

Reducerea timpului de aş teptare; 
Reducerea birocratiei; 

- Cre ş terea gradului de statisfac ţ iei; 
- Cre ş terea gradului de educaţ ie; 

În cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Serviciul de Telecomunica ţ ii 
Speciale (STS) , iar partenerii sunt UAT-urile care fac parte din Regiunea Sud Muntenia. 

Astfel, UAT „Tude ţ ul Ialomita, intentioneaz ă  să  participe,  în calitate de  PARTENER  la 
realizarea proiectului „Central Regional de Date Sud Muntenia"- conform acordului de parteneriat 
anexat. 

Responsabilit ăţ ile UAT- Jude ţ ul Ialomiţ a in pregă tirea/ implementarea proiectului 
sunt : 
Pregă tirea proiectului: 
I. Colaboreaz ă  cu liderul de parteneriat in activitatea de inventariere a sistemelor/aplica ţ iilor 
informatice existente, utilizate la nivelul unit ă tilor administrativ-teritoriale din jude ţ ul Ialomita, 
inclusiv a CI ş i care vor fi migrate in centrul de date regional, respectiv lii identificarea nevoilor de 
sisteme/aplica ţ ii ce urrnează  a fi dezvoltate in cadrul altor pro iecte complementare ş i care vor fi 
migrate in centrul de date regional. 

2. Colaborează  cu liderul de parteneriat in elaborarea studiului de fezabilitate 

3. Participarea la elaborarea cererii de finantare ş i a docamentelor suport 

Implementarea proiectului: 
I. Managementul activit ăţ ilor proprii 

2. Achizi ţ ia serviciilor, aplica ţ iilor, licenţ elor, echipamentelor, dup ă  caz, necesare pentru 
migrarea in eentrul de date regional a sis ţ emelor/aplieatiilor informatice existente 



ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALORIITA 

Member or CISO.Fecteratlan 

RIR SIMTEX 

CtI9TIFIat MANAGEMENT SYSTEM 

in0 9001 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 
Slobozia - Plata RevoluTiei Nr.- 1 

web: www.cicnetro 
e-mail: cjiecicnetre 

3. Desfăş urarea activit ă tilor proprii de informare ş i publicitate a proiectului la nivel -ul judetului 
Ialomita 

4. Asigurarea migr ă rii in centrul de date regional a sisternelor/aplica ţ iilor informatice compatibile 
cu tehnologiile de virtualizare cc vor fi implementate in CDRSM 

5. Efectuarea pl ă tilor pentru contractele derulate, gestiunea ş i evident ă  bunwilor achizitionate in 
cadrul proiectului 

6. Participarea la elaborarea rapoartelor de progres ş i a cererilor de rambursare (prim transmiterea 
că tre lidenil de parteneriat a documentelor/informatiilor necesare in ace St scop) 

Fată  de cele prezentate, propunem spre analiz ă  Consiliului Tudetean Ialomi ţ a adoptarea 
proiectului de hot ă rare privind aprobarea particip ă rii judetului Ialomita hi. parteneriatul pentru 
realizarea proiectului, „Centrul Regional de Date Sud Muntenia". 

Director executiv, 
Vlad Cristian 

intocmit, 
Furtună  Diana Georgiana 
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