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I. Informaţii generale privind proiectul  

1.1 Denumirea proiectului  

Denumirea proiectului este „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental”, iar finanțarea 

este asigurată prin Investiția 1 „Implementarea infrastructurii de CLOUD GUVERNAMENTAL” din cadrul 

Componentei 7 TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă Planul Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor și Parteneri  

Prezenta investiție este implementată, în baza Acordului de parteneriat nr. 2279/27.06.2022 - 

355947/27.06.2022 - 154824/28.06.2022, de Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Lider 

de parteneriat/Partener 1 și Beneficiar, de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de Partener 2 și 

Beneficiar și de Serviciul Român de Informaţii – Centrul Naţional Cyberint prin Unitatea Militară 0929 

București în calitate de Partener 3 și Beneficiar. 

Reprezentanții legali ai celor trei instituții au calitatea de ordonatori principali de credite, în condițiile 

legii. 

În cadrul proiectului atât liderul de parteneriat cât și fiecare partener elaborează, fundamentează și 

execută bugetul propriu de cheltuieli, atât în ceea ce privește fondurile externe nerambursabile (PNRR) cât 

și în ceea ce privește fondurile asigurate de la bugetul de stat (cheltuielile neeligibile).  

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR): 

ADR este o instituție înființată în 2020 pentru a realiza obiectivele ambițioase ale Guvernului 

României în sfera transformării digitale a societății românești. 

ADR exercită, în domeniul său de competenţă, următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în 

domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale; 

b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ şi 

instituţional în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, inclusiv cu privire la 

interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice; 

c) de avizare; 

d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi 

organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de 

activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; 

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în 

domeniul său de competenţă; 

f) de administrare şi gestiune; 

g) de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul său 

de competenţă, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate; 
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h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, 

cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă; 

i) de implementare şi gestionare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a 

programelor şi proiectelor finanţate din fonduri naţionale şi alte surse legal constituite; 

j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional 

sectorial pentru „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate” în 

condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea 

Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor 

europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare 

şi gestionare a instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 

cu privire la alte programe cu finanţare europeană. 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS): 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) este organul central de specialitate, cu personalitate 

juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează activităţile în domeniul 

telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în 

anexa 1 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, 

imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme 

electromagnetice pentru utilizatorii aprobați prin Legea nr. 92/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Telecomunicațiile speciale se caracterizează printr-un grad înalt de protecție și confidențialitate.  

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de Consiliul Suprem 

de Apărare a Țării.  

Controlul asupra activității instituției se exercită de către Parlamentul României, prin comisiile pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere. 

Totodată, prin planul de măsuri stabilit în Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 429/2019, STS este desemnată instituția responsabilă privind lansarea serviciilor 

BB-PPDR (Broadband – Public Protection and Disaster Relief). 

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2020, STS a fost desemnat Integrator 

de servicii de comunicații critice în vederea asigurării continuităţii comunicaţiilor destinate autorităţilor 

publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea continuităţii actului de 

comandă şi control atât la nivel strategic cât și la nivelul echipajelor de intervenție, în vederea gestionării 

situaţiilor de urgenţă cu potenţial de afectare a securităţii naţionale. 
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Potrivit atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare, STS 

garantează protecţia şi confidenţialitatea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei furnizate 

conform legii.  

STS administrează o infrastructură integrată multiservicii, la nivel naţional, în scopul furnizării de 

servicii de telecomunicaţii speciale şi tehnologia informaţiei, cu grad ridicat de rezilienţă, autorităţilor 

publice din România.  

STS este responsabil şi garantează parametrii tehnici de performanţă, în vederea asigurării 

funcţionării, continuităţii şi securităţii serviciilor TIC. 

În cadrul infrastructurilor și reţelelor permanente, temporare şi mobile sunt furnizate servicii 

integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de tip voce-date-video şi de securitate asociate acestora. 

La nivelul STS, începând cu anul 2007, serviciile de securitate cibernetică sunt asigurate printr-o 

entitate de tip CERT/CSIRT,   respectiv Centrul Operațional de Răspuns la Incidente de Securitate (CORIS-

STS), acreditată la nivel internațional începând cu anul 2011. Aceasta este desemnată să prevină și să 

răspundă la incidente de securitate care afectează funcționarea sistemelor informatice și de comunicații 

ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale beneficiarilor legali ai acestuia. 

Activitatea specifică în domeniul securității cibernetice se concretizează în: 

· îmbunătățirea rezistenței și abilității de a răspunde rapid și eficient în fața atacurilor cibernetice 

prin automatizarea mijloacelor de detecție, corelare și blocare a evenimentelor de securitate; 

· identificarea în timp real a evenimentelor de securitate care afectează funcționarea sistemelor 

informatice și de comunicațiile STS și ale beneficiarilor legali ai acestuia;  

·  consolidarea infrastructurii și proceselor de securitate, înainte de producerea sau detectarea 

oricărui incident sau eveniment prin realizarea de audituri și evaluări de securitate asupra aplicațiilor, 

sistemelor informatice sau rețelelor de comunicații; 

·  implementarea configurațiilor specifice de securitate la nivelul infrastructurii de comunicații și a 

resurselor tehnice utilizate pentru furnizarea de servicii; 

· asigurarea de servicii privind managementul calității securității IT prin consultanță de specialitate 

acordată beneficiarilor și prin organizarea de cursuri de pregătire a personalului instituției în domeniul 

securității cibernetice; 

· dezvoltarea de relații de cooperare în domeniul securității cibernetice atât pe plan național, cât și 

internațional. 

Totodată STS are calitatea de furnizor de servicii de INTERNET (ISP) și servicii asociate  precum DNS, 

e-mail și găzduire web. În calitatea sa de ISP, pentru asigurarea securității cibernetice a acestor servicii 

utilizate de către beneficiar, STS implementează măsuri specifice de securitate, inclusiv protecție împotriva 

atacurilor de tip DDOS. 
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În conformitate cu prevederile OUG 89/2022 privind „înființarea, administrarea și dezvoltarea 

infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice”, STS 

asigură: 

· Infrastructura de bază a Cloudului privat guvernamental; 

· implementarea, administrarea tehnică și operațională, securitatea cibernetică, mentenanța, 

precum și dezvoltarea ulterioară a serviciilor specifice Cloudului privat guvernamental, privind 

infrastructura de baza și  furnizarea modelelor IaaS și PaaS; 

· accesul securizat, conectivitatea și interconectarea la serviciile specifice Cloudului privat 

guvernamental pentru entitățile găzduite sau interconectate în cloud; 

·  securitatea cibernetică a Cloudului privat guvernamental prin prevenirea și contracararea 

atacurilor cibernetice, pentru infrastructura de bază, furnizarea modelelor IaaS și PaaS, inclusiv a atacurilor 

de tip DDoS îndreptate împotriva Cloudului privat guvernamental, în conformitate cu atribuțiile prevăzute 

prin actele normative în vigoare; 

·  securitatea cibernetică a serviciilor și sistemelor informatice proprii din Cloudul privat 

guvernamental, prin prevenirea și contracararea atacurilor cibernetice. 

 

Serviciul Român de Informaţii (SRI): 

Serviciul Român de Informaţii este serviciul organizat de stat, specializat în domeniul informaţiilor 

referitoare la securitatea naţională a României, parte componentă a sistemului naţional de apărare, 

conform Legii 14/1992. 

În conformitate cu prevederile OUG 89/2022, SRI asigură 

- securitatea cibernetică a Cloudului privat guvernamental prin cunoașterea, prevenirea și 

contracararea atacurilor, amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților cibernetice, inclusiv a celor complexe, 

de tip APT, îndreptate împotriva serviciilor Cloudului privat guvernamental - software ca serviciu (SaaS) și a 

entităților găzduite; 

- SRI cooperează cu STS, conform competențelor fiecărei instituții, pentru cunoașterea, prevenirea 

și contracararea atacurilor cibernetice complexe, de tip APT, îndreptate împotriva serviciilor specifice 

Cloudului privat guvernamental - software ca serviciu (SaaS) si software ca serviciu (SaaS), prin schimbul 

nemijlocit și automat al informațiilor referitoare la incidentele de securitate, fără a transfera date de 

conținut; 

- SRI asigură implementarea, administrarea tehnică și operațională, mentenanța, precum și 

dezvoltarea ulterioară a serviciilor de securitate cibernetică ale Cloudului privat guvernamental - - software 

ca serviciu (SaaS) și a entităților găzduite. 

Activitatea SRI este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) și 

controlată de Parlament. 
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SRI are statut de instituție publică, activitățile desfășurate respectând principiul legalității, regulă 

esențială care impune respectarea legii fundamentale și a celorlalte acte normative existente de către 

organele de stat, de toate persoanele juridice de drept public sau privat și de toți cetățenii. 

În anul 2008, SRI a fost desemnat autoritate națională în domeniul cyberintelligence de către CSAT, 

iar în anul 2013 a fost operaționalizat Centrul Național CYBERINT (CNC). 

În cadrul proiectului, SRI este reprezentat prin Centrul Național Cyberint și prin Unitatea Militară 

0929 Bucuresti. UM 0929 București a fost desemnată ca Unitate de Implementare a Proiectelor și unitate 

centrală de achiziții, sens în care va asigura rolul de reprezentant legal pentru Centrul Național Cyberint. 

Prin calitatea sa de autoritate națională în domeniul cyber intelligence, SRI, prin CNC, pledează și 

acționează pentru cunoașterea, prevenirea şi contracararea vulnerabilităților, riscurilor şi amenințărilor la 

adresa securității cibernetice a României: 

· cunoașterea– înțelegerea și anticiparea amenințărilor cibernetice la adresa sistemelor și rețelelor 

informatice, a căror afectare poate avea impact la adresa securității naționale; 

· prevenirea– derularea de măsuri pentru prevenirea materializării unor riscuri la adresa securității 

naționale; 

· contracararea- aplicarea de măsuri pentru eliminarea amenințării. 

Principala misiune este prevenirea, limitarea și/ sau stoparea consecințelor unui atac cibernetic 

asupra sistemelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţii (TIC) care reprezintă infrastructuri cu valențe 

critice pentru securitatea națională. 

De asemenea, conform Strategiei de Securitate Cibernetică a României, SRI/ CNC are rolul de a 

informa Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) cu privire la apariția incidentelor cibernetice 

care pot aduce atingere securităţii naţionale şi este punct de contact pentru relaţionarea cu organismele 

similare din străinătate, în cazul afectării securităţii cibernetice a României. 

Serviciul Român de Informaţii susține importanța demersurilor de dezvoltare a culturii de securitate 

a populaţiei prin conştientizarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic 

şi necesitatea asigurării protecţiei sistemelor informatice proprii. 

Pentru asigurarea securității cibernetice a Cloudului Privat Guvernamental, Serviciul Român de 

Informații va instala soluții tehnice specializate, care nu permit vizualizarea și accesarea datelor de continut 

existente la nivelul CPG. Soluțiile respective vor genera exclusiv alerte de securitate cibernetică, în scopul 

detectării și prevenirii materializării unor atacuri cibernetice. 

Aceste echipamente vor fi achiziționate de la producători cu renume la nivel mondial, care dețin 

inclusiv experiență în ceea ce privește securizarea unor infrastructuri similare din alte state. SRI nu va avea 

acces la datele de continut stocate și vehiculate la nivelul acestuia, ci doar la alertele generate de 

echipamentele respective.  
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In conformitate cu prevederile OUG 89/2022 privind „înființarea, administrarea și dezvoltarea 

infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice”, SRI prin 

intermediul Centrului Național CYBERINT îndeplinește în cadrul CPG următoarele: 

· asigurarea securității cibernetice a Cloudului Privat Guvernamental, prin cunoașterea, prevenirea 

și contracararea atacurilor, amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților cibernetice, inclusiv a celor 

complexe, de tip APT, îndreptate împotriva serviciilor Cloud-ului Privat Guvernamental, la nivelul SaaS și a 

entităților găzduite; 

· cooperarea cu STS pentru cunoașterea, prevenirea și contracararea atacurilor cibernetice 

complexe, de tip APT, îndreptate împotriva serviciilor specifice Cloud-ului Privat Guvernamental la nivelul 

IaaS, respectiv PaaS, prin schimbul nemijlocit și automat al informațiilor referitoare la incidentele de 

securitate, fără a transfera date de conținut. 

 

1.3 Amplasamentul proiectului  

Locațiile celor 4 Centre de Date sunt in municipiul București, localitatea Giroc din jud. Timiș, 

localitatea Cristian din jud. Brașov, municipiul Sibiu din jud. Sibiu. 

Ø Centrul de Date Principal 1, municipiul București, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Principal 2, localitatea Giroc, jud. Timiș, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Secundar 1, localitatea Cristian, jud. Brașov, este de nivel Tier III. 

Ø Centrul de Date Secundar 2, municipiul Sibiu, jud. Sibiu, este de nivel Tier III. 

Referitor la stadiul construcției clădirilor, două clădiri sunt finalizate , iar celelalte două sunt în curs 

de execuție, în diferite stadii. 

Aceste facilități, aflate în diferite faze de implementare, au fost selectate ca urmare a faptului că au 

fost special concepute și proiectate pentru a funcționa ca Centre de Date, reducându-se astfel timpul de 

implementare a proiectelor și asigurând astfel respectarea termenelor impuse de Regulamentul 241/2021, 

referitor la angajarea cheltuielilor (contractare) și la plata acestora.  

 

ADR: Municipiul Bucuresti,  Bulevardul Libertății, nr. 14, sector 5, cod poștal 050706 și str. Italiană 

nr.22 sector 2, București 

STS: La nivelul STS locațiile de implementare vizează: 

ü sediul principal al instituției:  Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, cod poștal 060044, 

București, România;  

ü sediile locale ale instituției situate în municipiile reședință de județ;  

ü locațiile celor 4 Centre de Date: municipiul București, jud. Brașov, municipiul Sibiu din jud. Sibiu, 

jud. Timiș; 

ü alte puncte de prezență ale infrastructurii de comunicații administrate de STS. 

Serviciul Român de Informaţii – Centrul Naţional Cyberint prin Unitatea Militară 0929 București: 
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ü Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, Bucureşti; 

ü Strada Franceză nr. 48-50, sector 2, București 

1.4 Beneficiarul proiectului (date de identificare ale solicitantului, forma juridică)  

I. Autoritatea pentru Digitalizarea României (LIDERUL DE PARTENERIAT/PARTENER 1) 
ü Tipul Organizaţiei: Autoritate a administrației publice centrale finanțată din venituri proprii și 

subvenții acordate de la bugetul de stat; 

ü Act înființare:  

Ø  Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative; 

Ø  Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 90 din 30 decembrie 2019 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale; 

Ø  Hotărârea Guvernului nr. 89 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea 

Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare; 

ü Cod de înregistrare fiscală/CIF: 42283735; 

ü Data înfiinţării: 12/2019; 

ü Înregistrat în scopuri de TVA: DA; 

ü Entitate de drept public: DA; 

ü Adresa poştală: Bd. Libertații nr. 14, sector 5, cod poștal 050706, București, România; 

ü Telefon/Fax: 0213052899; 

ü Adresă e-mail: cabinet.presedinte@adr.gov.ro; 

ü Pagina Web: www.adr.gov.ro; 

ü Reprezentantul legal al entității: Dragoș-Cristian VLAD, președintele ADR, e-mail: 

cabinet.presedinte@adr.gov.ro, telefon: 0213052899; 

II. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (PARTENER 2) 

ü Tipul Organizaţiei: Autoritate a administrației publice centrale finanțată integral de la bugetul de 

stat sau BAS;  

ü Act înființare: Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și completările ulterioare; 

ü Cod de   înregistrare fiscală/CIF: 4267230;  

ü Data înfiinţării: 07 Iunie 1993, data publicării Hotărârii de Guvern nr. 229 din 27 mai 1993 privind 

unele măsuri de organizare şi funcţionare a Serviciului de  

Telecomunicaţii Speciale; 

ü Înregistrat în scopuri de TVA: NU; 

ü Entitate de drept public: DA; 



 

Neclasificat 
12 

ü Adresa poştală: Splaiul Independenței nr. 323A, sector 6, cod poștal 060044, București, România; 

ü Telefon/Fax: 0213152127/0212022108; 

ü Adresa de-mail: relatiipublice@stsnet.ro;  

ü Pagina Web: www.sts.ro; 

ü Reprezentantul legal al entității: Ionel-Sorin Bălan, Directorul Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, e-mail: sorin.balan@stsnet.ro, telefon: 0213152127/0212022108; 

III. Serviciul Român de Informații (PARTENER 3) 

ü Denumire Organizaţie: Serviciul Român de Informaţii – Centrul Național Cyberint, prin Unitatea 

Militară 0929 Bucureşti; 

ü Tipul Organizaţiei: Autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de 

stat sau BAS; 

ü Act înființare: Legea nr. 14/1992; 

ü Cod de   înregistrare fiscală/CIF: 13624359; 

ü Data înfiinţării: 03 martie 1992; 

ü Înregistrat în scopuri de TVA: NU; 

ü Entitate de drept public: DA; 

ü Adresa poştală: Str. Franceză nr. 48-50, sector 3, București, România; 

ü Telefon: 0739003400; 

ü Adresa e-mail: um0929@dcti.ro; 

ü Pagina Web: www.sri.ro; 

ü Reprezentantul legal al entităţii: Bogdan Pușcaș - Reprezentant legal al UM 0929 București, e-

mail: bogdan.puscas@dcti.ro, telefon: 0213134388. 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate  

Prezentul Studiu de fezabilitate se elaborează în comun de cele trei entități semnatare ale Acordului 

de parteneriat nr. 2279/27.06.2022 - 355947/27.06.2022 - 154824/28.06.2022, respectiv de Autoritatea 

pentru Digitalizarea României (ADR), de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și de Serviciul Român de 

Informații (SRI). 

Fiecare dintre cele trei entități elaborează partea de Studiu de Fezabilitate care îi revine, conform 

atribuțiilor înscrise în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și 

dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile 

publice. 
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II. Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia 
actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului scenariile/opţiunile tehnico-economice 
identificate şi propuse spre analiză  

Prezentul document utilizează informațiile cuprinse în Raportul analizei opțiunilor privind arhitectura 

Cloud-ului Guvernamental, document elaborat în vederea atingerii milestone-ului 143 din cadrul 

Componentei 7 Transformarea Digitală. 

În demersul de selectare a opțiunii strategice de arhitectură de Cloud Guvernamental optimă pentru 

România, s-a pornit de la analiza tipologiilor de instituții ale căror sisteme vor fi găzduite/migrate în Cloud-

ul Guvernamental. Pentru elaborarea analizei, colectivul format din specialiști tehnici ai ADR, STS și SRI a 

elaborat două formulare (grupate într-un chestionar) ce conțin întrebări specifice colectării informațiilor 

aferente stadiului  actual  de dezvoltare şi funcționare a sistemelor informatice de la nivelul instituțiilor 

chestionate. 

Dintre cele 109 instituții cărora li s-a aplicat chestionarul, 21 sunt instituții publice centrale, 65 sunt 

instituții subordonate/coordonate/aflate sub autoritatea unor instituții centrale, 13 sunt autorități 

administrative autonome, 4 sunt instituții publice autonome (Academia Română, AGERPRES, Curtea de 

Conturi și Autoritatea de Audit), 2 sunt instanțe judecătorești (ÎCCJ și CCR), 2 sunt servicii publice autonome 

de interes naționale sub controlul Parlamentului (TVR și SRR) precum și cele două camere ale 

Parlamentului.  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția 

infrastructurilor critice, definește, la art. 3, lit. a), infrastructura critică națională, care poate fi atât un 

element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul național, care este esențial pentru 

menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice 

a persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare 

a incapacității de a menține respectivele funcții, cât și proiectul unui obiectiv strategic de interes național 

a cărui construcție este imperios necesară pentru salvgardarea interesului național. În Anexa nr. 1 al 

aceluiași act normativ sunt desemnate sectoarele, sub sectoarele infrastructurilor critice naționale. Astfel, 

la sectorul Tehnologia informației și comunicațiilor sunt desemnate ca sub sectoare ale infrastructurii 

critice, la punctul 2.2. Sisteme de prelucrare, procesare și stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice 

electronice, iar la sectorul Administrație este desemnat subsectorul Administrația publică. 

Din analiza asupra informațiilor introduse de instituțiile/autoritățile publice în chestionarul 

administrat pentru implementarea Cloud-ului Guvernamental, reiese faptul că 60 de instituții dețin sau 

operează infrastructură virtualizată, un element relevant cu privire la perspectiva mai facilă a acestora de 

migrare în cloud.  Majoritatea acestor instituții dețin/operează sisteme de prelucrare și stocare a datelor, 

inclusiv a serviciilor publice electronice și, totodată, unele dintre acestea sunt nominalizate și în anexa nr. 

2 a Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale, din care 
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amintim Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Educației sau 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, deci practic sunt instituții care 

dețin/administrează infrastructuri critice.  Pe lângă infrastructurile critice pe care le dețin (care sunt 

clasificate și care trebuie să fie administrate sub o formă privată), acestea pot deține și sisteme informatice 

care asigură furnizarea de servicii publice și care pot fi găzduite în componenta de cloud privat.  

Totodată,  elemente de infrastructură critică sunt deţinute/operate şi de alte instituţii cărora li s-a 

transmis chestionarul, dar care nu au completat până la data raportului informaţiile solicitate, printre care 

amintim Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, instituţii care furnizează un  număr 

important de servicii publice digitale.  

În vederea atingerii obiectivului european de suveranitate tehnologică,  un element cheie avut în 

vedere îl reprezintă promovarea diversității ofertelor de cloud disponibile și sprijinirea dezvoltării de soluții 

inovatoare autohtone și europene. 

Totodată, selectarea opţiunii strategice de arhitectură de cloud are la bază şi analiza  principalelor 

categorii de platforme integrate de cloud computing care sunt utilizate în prezent la nivel internaţional: 

cloud public, cloud hibrid, cloud privat. 

Aceste opțiuni de arhitectură de cloud, coroborate cu analiza privind  cele mai bune practici  de 

implementare a cloud-ului la nivel european și cu specificitățile naționale rezultate din survey-ul efectuat 

la nivelul instituțiilor publice centrale din România, reprezintă principalele elemente care au condus la 

analiza opțiunilor care s-au luat în considerare pentru implementarea Cloudului Guvernamental al 

României. 

Prima opțiune avută în vedere a fost utilizarea exclusivă a serviciilor de cloud-uri publice după 

modelul din Marea Britanie. Având în vedere faptul că în Marea Britanie există centre de date ale marilor 

furnizori de servicii de cloud public, guvernanța datelor poate fi asigurată prin păstrarea datelor pe teritoriu 

național. De asemenea, modalitatea proprietară și eterogenă de implementare a soluțiilor de cloud 

computing, determină un risc mare de limitare a soluțiilor la un singur producător.Principalul dezavantaj îl 

constituie faptul că accesul în condiții optime la aplicațiile găzduite în cloud-uri publice aflate în centre de 

date din afara țării este dependent de calitatea și performanța serviciilor de comunicații aflate sub controlul 

altor state. 

A doua opțiune avută în vedere a fost utilizarea unei infrastructuri hibride care presupune 

interconectarea la nivel de servicii  între o infrastructură on-premise și infrastructura publică, la distanță 

aflată sub controlul unei terțe entități. Expunerea infrastructurii de administrare a platformei de virtualizare 

și orchestrare specifice unui mediu de cloud computing pentru integrare cu un mediu terț dintr-un cloud 

public ar putea implica un risc de securitate care poate afecta siguranța și securitatea datelor stocate, dar 

și funcționarea serviciilor deținute on-premise în cazul unor update-uri  software automate generate de 

platforma publică, care poate sa fie mitigat prin politici de securitate cibernetica adecvate. Investițiile 

inițiale în infrastructură sunt mai mici decât în implementările cloud privat, dar mai ridicate comparativ cu 
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utilizarea serviciilor de cloud public, infrastructurile hibride de cloud computing oferind oportunitatea 

optimizării mix-ului de costuri investiționale și operaționale pe întreaga durată de utilizare a acestora. Din 

această perspectivă, costurile investiționale și operaționale aferente infrastructurilor hibride de cloud 

computing variază și pot fi controlate dinamic, în funcție de necesităţile de volumetrie aferente 

infrastructurilor de tip cloud privat, respectiv infrastructurilor de tip cloud public. În plus există beneficiul 

inovație tehnologice mai rapide deoarece descoperirile tehnologice sunt  promovate de furnizori de servicii 

de cloud public în soluțiile comerciale disponibile online, uneori chiar înainte de a fi disponibile în piață în 

regim on-premise. 

Cea de-a treia opțiune avută în vedere este implementarea unei infrastructuri de cloud computing 

de tip privat, interconectată la nivel de servicii cu alte infrastructuri de cloud (private, publice sau hibride) 

care să dețină toate componentele (infrastructură de bază, IT&C, securitate) în controlul autorităților 

statului român și care să fie independentă de legislația din alte  țări. Arhitecturile de cloud privat sunt 

caracterizate de: costuri investiționale ridicate, nivel mai redus de scalabilitate, o dependență mai mare de 

tehnologiile utilizate și furnizorii acestora, dar măsurile de securitate, de confidenţialitate a datelor se afla 

integral sub controlul şi administrarea statului.  

Având în vedere instituțiile/autoritățile publice din România care vor găzdui sisteme informatice 

proprii în Cloud-ul Guvernamental, datele colectate, stocate și procesate vor fi inclusiv de tip medical, 

educațional, profesional, administrativ, în general date sensibile despre cetățeni, dar și despre resursele 

statului român (păduri, ape, minereuri, agricole etc.). Aceste date agregate se constituie în date strategice 

ale statului român (cu impact asupra securității naționale, cum ar fi de exemplu bugetul de stat) sau date 

aferente sistemelor critice (elemente importante pentru societate, precum sănătatea, securitatea, 

bunăstarea economică și socială a țării, exemplu: datele sanitare), iar pentru asigurarea securității fizice și 

cibernetice ale acestora este necesară utilizarea unor infrastructuri adecvate ce sunt găzduite în interiorul 

țării, administrate de autorități ale statului, asigurându-se astfel suveranitatea informațiilor. 

Securitatea fizică și cibernetică este superioară în cazul utilizării unor infrastructuri proprii ale statului 

deoarece administratorul tehnic al cloud-ului are posibilitatea să definească și să controleze strict punctele 

de intrare/ieșire pentru acces la datele informatice. Infrastructura de comunicații de mare capacitate care 

va interconecta în mod redundant locațiile centrelor de date care vor găzdui Cloud-ul Guvernamental este 

în administrarea statului. Un număr mare de instituții/autorități ale statului român au decis să folosească 

comunicații de tip VPN și Intranet, peste infrastructura de comunicații (fibră optică, unde radio) mai sus 

menționată. 

În jalonul nr. 153 din PNRR se specifică faptul că implementarea infrastructurii de cloud 

guvernamental presupune construcția a patru centre de date de tip Tier III și Tier IV, infrastructuri specifice 

găzduirii de sisteme informatice on-premise. Prin asigurarea condițiilor complete funcționarii unor centre 

de date naționale redundante geografic de tip Tier III și Tier IV proprii statului român, dotate cu tehnologie 

IT&C de ultimă generație administrate și operate prin resurse tehnice interne ale României, se va obține o 
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reziliență și independență în funcționarea serviciilor publice indiferent de anumite condiții vitrege care pot 

apărea la nivel geopolitic. 

Astfel, în concordanță cu prevederile menționate la jalonul nr. 143 din PNRR si in perspectiva atingerii 

jalonului nr. 153 opțiunea recomandată este o soluție hibridă constând într-o platformă privată de Cloud 

Guvernamental, realizată în patru centre de date ale STS și interconectată la nivel de servicii cu platforme 

publice de cloud cu respectarea principiului sensibilității datelor și a principiilor tehnologice privind: re-host 

/ re-platform / re-factor / re-purchase / retain / retire. 

Infrastructura IT existentă în prezent în cadrul instituțiilor care livrează servicii publice digitale este 

inadecvată, fragmentată, depășită din punct de vedere tehnologic, cu nivel redus de interconectare și grad 

scăzut de securitate cibernetică.  

Prin implementarea investiției vor fi asigurate infrastructura, tehnologiile și operarea Cloud-ului 

Guvernamental pentru viitoarele aplicații ale instituțiilor publice în cloud prin furnizarea de servicii IaaS, 

PaaS și SaaS într-un mod unitar, standardizat, eficient și adaptat cerințelor utilizatorilor finali, firme și/sau 

cetățeni.   

Operațional, Cloud-ul Guvernamental va funcționa cu asigurarea elasticității specifice tehnologiilor 

de cloud computing și, respectiv, a disponibilității ridicate prin implementarea a două Centre de Date 

Principale și două Centre de Date Secundare, de nivel Tier III/IV by design. Realizarea celor două Centre de 

Date Secundare, interoperabile cu cele două Centre de Date Principale, este necesară pentru asigurarea 

cerințelor tehnice și legale de business continuity și disaster recovery.   

Centrele de Date vor funcționa cu consum energetic scăzut,  asigurat de cele mai avansate soluții 

low power și răcire, cu respectarea parametrilor de eficiență energetică prevăzuți de documentul “2021 

Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy Efficiency”.  

De asemenea, vor fi implementate tehnologii verzi  de tipul panourilor fotovoltaice pentru asigurarea 

unei părți a alimentării cu energie electrică.  

Este necesară dotarea acestor Centre de Date cu instalații tehnice de electroalimentare, climatizare, 

securitate la incendiu, redundante, cu un regim de funcționare neîntreruptă, operate de personal 

specializat și înalt calificat care să asigure monitorizarea continuă 24/7 și intervenția promptă în cazul unor 

disfuncționalități.  

 Astfel, pentru implementarea și operarea Centrelor de Date este necesar ca resursa umană să fie 

înalt calificată, conform standardelor în domeniu care să asigure administrarea continuă pe toată perioada 

de funcționare a Cloud-ului Guvernamental.   

Următoarele aspecte importante sunt avute în vedere pentru realizarea, operarea și administrarea 

Cloud-ului Privat Guvernamental (CPG)la nivelul infrastructurii de bază pentru livrarea sigură a serviciilor în 

modele IaaS și PaaS: 

a. existența unei resurse umane bine pregătite și cu experiență în implementarea și administrarea 

de infrastructuri complexe și performante IT&C, la nivel central și la nivel național;  
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b. existența la nivel național de infrastructură redundantă de comunicații de bandă largă;  

c. asigurarea de servicii integrate de comunicații și securitate;  

d. monitorizarea funcțională a tuturor parametrilor tehnici ai serviciilor  la nivel fizic, prin centre 

specializate de tip NOC, 24/7;  

e. asigurarea de servicii de tip CERT/CSIRT proactive și reactive, ce includ monitorizare de securitate, 

audit de securitate, răspuns la incidente de securitate;  

f. asigurarea managementului integrat al securității cibernetice și al infrastructurii IT&C aferentă 

CPG;  

g. asigurarea periodică a auditului extern la nivel operațional și al managementului accesului și 

protecției datelor cu caracter personal;  

h. creșterea nivelului general de securitate cibernetică și siguranță a datelor în administrația publică 

centrală și locală prin consolidarea capacităţii de prevenţie şi rezilienţă la atacuri şi incidente cibernetice;  

i. asigurarea de copii de rezervă pentru restaurarea infrastructurii de Cloud Guvernamental. 

Facilitățile propuse pentru includerea în Cloud-ul Guvernamental și care necesită 

amenajare/îmbunătățire/dotare cu infrastructură și suport tehnic (alimentare cu energie electrică, aer 

condiționat și sisteme de securitate) și dotare cu infrastructură TIC, sunt cele care au fost special concepute 

cu scopul de a funcționa ca Centre de Date (de nivelul III și nivelul IV), aflându-se în prezent în diferite etape 

de implementare.  

Produsele software realizate de mediul privat vor fi puse la dispoziția utilizatorilor Cloud-ului 

Guvernamental prin intermediul unui marketplace/catalog de aplicații/servicii administrat de către ADR, 

după ce în prealabil au fost validate din punct de vedere al compatibilității cu Cloud-ul Guvernamental de 

către ADR, precum și al securității cibernetice de către SRI. ADR poate apela la servicii de suport de la STS 

sau din mediul privat în realizarea testelor de performanță și compatibilitate cu Cloud-ul Guvernamental. 

Astfel, modelul de implementare pentru România este modelul cloud hibrid. Implementarea cloud-

ului hibrid nu exclude utilizarea de servicii furnizate de alte cloud-uri publice sau private. 

Cloud-ul Guvernamental va fi o soluție hibridă constând într-o platformă privată de cloud  

interconectată la nivel de servicii cu platforme publice de cloud cu respectarea principiului sensibilității 

datelor, cu scopul de a asigura toate avantajele  cloudului privat care vor fi completate cu  elementele  

specifice cloudului public şi ȋn special  capacitatea  de inovație tehnologică rapidă.  

Soluțiile hardware și software din alcătuirea infrastructurii IT&C și de securitate a CPG pot fi furnizate 

și implementate conform modelelor definite în prezentul proiect tehnic si printr-o soluție completă de 

cloud hibrid full stack dezvoltat de provideri de tehnologii de cloud. 

• CPG va fi implementat in conformitate cu nivelurile 1 si 2 de modele de cloud descrise in 

PNRR. 

• Prin full stack  se intelege o solutie de cloud completa, la cheie, alcatuita din totalitatea 

resurselor fizice si logice necesare pentru asigurarea functionalitatii imediate a furnizarii 
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serviciilor de tip IaaS, PaaS, SaaS. In functie de nevoile beneficiarilor acestia pot solicita 

numai servicii de IaaS, respectiv servicii de PaaS sau servicii de SaaS. 

• Soluția full stack folosește infrastructura de rețea disponibilă în centrele de date din CPG 

Pe parcursul implementării componentei de cloud privat se vor avea în vedere următoarele principii: 

- neutralitatea tehnologică prin utilizarea unor echipamente și produse software complementare  de 

la mai mulți producători; 

- asigurarea rezilienței tehnologice a CPG prin implementarea unor soluții care să asigure adoptarea 

facilă și rapidă a noilor dezvoltări/inovări tehnologice în domeniu dar și pentru evitarea materializării 

conceptului de single-point-of-failure, inclusiv prin adoptarea unor soluții full stack; 

- utilizarea arhitecturii de procesare deschise de tip x86, x64 și/sau ARM; 

- partajarea responsabilitățolor  pentru asigurarea securităţii  între administrator şi beneficiar în 

funcţie de serviciile furnizate (IaaS, PaaS, Saas) - Shared security model; 

- încurajarea folosirii aplicațiilor cloud native pentru a folosi la maxim beneficiile unei platforme de 

cloud computing; 

- utilizarea unei abordări de tip cloud first pentru toate sistemele care includ servicii critice pentru 

funcționarea statului și găzduirea acestora într-o manieră rezilientă în cloud-ul guvernamental; 

- furnizarea capabilităților de reziliență prin facilități de redundanță geografică care implică utilizarea 

unor centre de date de tip minim Tier 3 plasate în locații pe teritoriul tării; 

- disponibilitatea on premise a serviciilor pentru asigurarea independenței de factori externi; 

- capabilitatea de a funcționa în mod  independent de alte infrastructuri de cloud pe o perioadă 

nedeterminată de timp, cu permiterea schimbului de date telemetrice în vederea asigurării funcționării 

resurselor; 

- transparența costurilor operaționale  pentru toată perioada de utilizare a infrastructurii; 

- consultarea actorilor implicați în implementarea Cloud-ului Guvernamental; 

- elasticitate și scalabilitate pe orizontală, distribuită geografic; 

- jurnalizarea evenimentelor și accesului la datele din Cloud-ul Guvernamental, piste de audit și 

auditare externă; 

- trusted cloud pentru beneficiarii Cloud-ului Guvernamental; 

- utilizarea de date anonimizate pentru realizarea de rapoarte, statistici și  analize BI; 

- implementarea principiului Do No Significant Harm; 

- utilizarea unui cod de conduită al Cloud-ului Guvernamental. 

Într-o infrastructura de tip cloud hibrid, se poate asigura un nivel ridicat al securității 

cibernetice, cu posibilități variabile de control (având în vedere aparentele constrângeri ale unui 

astfel de model), mix eficient din punct de vedere al costurilor de investiție și a rezultatelor 

obținute. 
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2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare  

La 9 martie 2021, Comisia Europeană a adoptat comunicarea intitulată „Busola pentru dimensiunea 

digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital”. Comunicarea a prezentat o viziune, obiectivele și 

căile pentru a asigura o transformare digitală reușită a Uniunii Europene până în 2030. Această 

transformare este esențială și pentru realizarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere 

climatic, circulară și rezilientă. Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere digital într-o lume 

deschisă și interconectată și să aplice politici digitale care să le permită cetățenilor și întreprinderilor să 

beneficieze de un viitor digital sustenabil și mai prosper, care pune oamenii pe primul plan. Unul dintre 

obiectivele prezentate în acest document este ca până în 2030 viața democratică și serviciile publice în 

mediul online vor trebui să fie pe deplin accesibile tuturor, iar toată lumea va trebui să beneficieze de un 

mediu digital de cea mai bună calitate, care va oferi servicii și instrumente ușor de utilizat, eficiente și 

personalizate, cu standarde ridicate de securitate și de confidențialitate. Guvernul ca platformă 

(Government as a Platform) reprezintă o nouă modalitate de creare de servicii publice digitale. Ambiția este 

ca, până în 2030, toate serviciile publice esențiale să fie disponibile online pentru cetățenii și întreprinderile 

din Europa, ca toți cetățenii europeni să aibă acces la dosarele lor medicale (dosare electronice) și ca 80 % 

dintre cetățeni să utilizeze o soluție de identificare digitală.  

De asemenea, Comisia a elaborat documentul “Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către deceniul 

digital””, care stabilește cadrul de cooperare dintre statele membre în vederea atingerii obiectivelor Uniunii 

în domeniul digital. Unul dintre obiectivele prezentate la art. 4 din acest document este digitalizarea 

serviciilor publice. 

Transformarea digitală sustenabilă impune consolidarea capabilităților autorităților publice din 

România de a identifica serviciile publice furnizate şi a le gândi ȋn contextul unor soluții de e-guvernare, 

astfel încât numărul, calitatea şi eficienţa serviciilor publice electronice din România să crească ȋn 

perspectiva anului 2030, așa cum este prevăzut în Politica Publică de e-Guvernare 2021-2030. Una dintre 

măsurile prevăzute în acest document este Dezvoltarea Cloud-ului Guvernamental și, prin asociere, a 

cadrului național de oferire a serviciilor de tip PaaS și SaaS. Această măsură vizează ca prioritate continuarea 

eforturilor de dezvoltare și consolidare a Cloud-ului Guvernamental prin intermediul căruia se va putea 

realiza într-o manieră eficientă și optimizată interconectarea administrației publice prin simplificarea 

procedurilor administrative, reducerea costurilor și timpilor de implementare, asigurarea unui mecanism 

de acces la informații - strict reglementat și respectat de toate instituțiile publice - precum și prin 

mecanisme de protecție a serviciilor și datelor tranzacționate. 

Digitalizarea şi debirocratizarea continuă să reprezinte o prioritate a politicilor publice din România, 

vizând măsuri care să îmbunătățească interacțiunea guvernului cu firmele şi cetățenii de o manieră optimă. 
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Cel mai recent document programatic aprobat ȋn anul 2021, Planul Naţional de Redresare şi 

Reziliență, a inclus ȋn măsurile sale acţiunile stipulate ȋn Politica publică de e-guvernare aşa cum a fost 

acesta aprobată şi conține măsuri concrete de susținere a obiectivelor de transformare digitală, de o 

manieră transversală a pilonilor principali de revenire economica şi construcție durabilă a dezvoltării 

naționale.  

Digitalizarea este reflectată ca element indispensabil consolidării sectoarelor cheie ale dezvoltării, 

precum sănătatea, justiţia, protecţia mediului, protecţia socială precum şi susţinerea mediului de afaceri 

privat.  

În acest context, este reliefată nevoia de ȋmbunătăţire a conectivităţii la nivel naţional, a securităţii 

cibernetice a sistemelor, soluţiilor şi infrastructurilor digitale precum şi de creştere a abilităţilor digitale ȋn 

rândul tuturor utilizatorilor: mediul public, mediul privat şi cetăţeni. 

Totodată, în cadrul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024 au 

fost incluse între principalele amenințări la adresa securității naționale și atacurile lansate de 

entităţi statale și non-statale (grupări de criminalitate cibernetică, grupări de hackeri cu sau fără 

motivație ideologică, politică sau extremist-teroristă) asupra infrastructurilor informatice și de 

comunicații cu valențe critice, acestea reprezentând o ameninţare consistentă la adresa securităţii 

naţionale, intensitatea, complexitatea şi diversitatea lor plasându-se pe o tendință evolutivă, în 

continuă creştere. 

Cu o alocare ȋn direcţia digitalizării de cca. 20% din suma totală a programului şi o abordare 

transversală a domeniului ca element de reformă ȋn domeniile cheie de funcţionare a structurilor statului, 

devine evident faptul că obiectivele de digitalizare sunt aliniate ȋn mod sinergic ȋn direcţia valorificării 

potenţialului de reformă ȋn economie şi societate. 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor  

În ediţia 2021 a Digital Economy and Society Index (DESI), România ocupă locul 27 din cele 27 de 

State Membre ale Uniunii Europene. Cu excepţia conectivităţii, unde ocupă locul 10, celelalte dimensiuni 

poziţionează România pe ultimele locuri, respectiv Capital uman, Servicii publice digitale şi Integrarea 

tehnologiilor digitale ȋn funcţionarea afacerilor.  

Dimensiunea Serviciilor publice digitale din DESI poziţionează România pe ultimul loc ȋn rândul 

Statelor Membre, cu toţi indicatorii sub media UE. Pe un astfel de fundal, se remarcă o  nevoie  de creştere 

accelerată a digitalizării serviciilor publice datorită pandemiei Covid-19 şi nevoia implementării foarte 

rapide a unor soluţii TIC ȋntr-o maniera sigură. 

Pe lângă DESI, un alt reper al evoluţiei transformării digitale ȋn România ȋl reprezintă eGovernment 

benchmark 2021 al UE, unde România are un scor de 40% al maturităţii ȋn e-guvernare, ocupând locul 34 

din  cele 36 state europene evaluate. Se remarcă nivelul cel mai scăzut de penetrare a serviciilor de e-
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guvernare (16%) – faţă de media UE de 67% - precum şi cel mai scăzut nivel al digitalizării serviciilor de e-

guvernare (40%) – faţa de media UE de 71%. 

În acest context ȋn care deficienţele ȋn materie de digitalizare impactează negativ ȋn mod semnificativ 

dezvoltarea economică şi socială, autorităţile române au lansat şi continuă să iniţieze măsuri privind 

adoptarea şi implementarea de politici publice, lansarea de programe şi proiecte dedicate transformării 

digitale, investiţii şi finanţări necesare pentru creşterea numărului şi a calităţii serviciilor publice electronice. 

 

2.3.1. Analiza infrastructurilor de bază și a sistemelor informatice la nivelul administrației centrale 

În perioada ianuarie-martie 2022, instituțiile implicate în implementarea CPG și Banca Mondială au 

efectuat un studiu cu privire la situația IT&C a unor instituții și autorități publice centrale care și-ar putea 

migra sisteme informatice în CPG. 

Au fost trimise invitații de completare informații despre sistemele informatice proprii la un număr 

de 108 de instituții și autorități publice centrale. Informațiile au fost colectate și centralizate printr-o 

aplicație informatică de tip web folosind formulare digitale. 

Au fost implementate două tipuri de formulare:  

• unul denumit ”Profil”, unic și persistent pentru fiecare instituție/autoritate, ce a conținut întrebări 

cu caracter general referitoare la instituția/autoritatea publică și la infrastructurile IT&C proprii;  

• unul denumit ”Sistem informatic” care a fost completat pentru fiecare sistem informatic dintr-o 

instituție și care a conținut întrebări referitoare la caracteristicile tehnico-funcționale ale acestuia. 

Prin urmare, fiecare instituție/autoritate a avut sarcina de a completa un formular „Profil” și câte un 

formular de tip „Sistem informatic”, pentru fiecare dintre sistemele informatice gestionate la nivelul 

instituției publice respective; pentru fiecare instituție/autoritate a fost generat un cod de 

acces/autentificare unic. 

 

Metodologie de analiză 

Chestionarele au fost completate în aproximativ două săptămâni de 81 de instituții și autorități, restul 

de instituții fie au răspuns că nu doresc să utilizeze Cloud-ul Guvernamental, fie nu au răspuns solicitării, fie 

nu au completat chestionarul până la final. 

Analiza rezultatelor s-a pornit cu interpretarea cât mai precisă a întrebărilor din chestionar, urmând 

ca răspunsurile să fie corelate cu datele colectate prezente în baza de date. 

S-au extras, în funcție de caz:   

• Numărători ale răspunsurilor de un anumit tip, 

• Totaluri pe anumite răspunsuri numerice ce reprezentau o anumită dimensiune, 

• Primele înregistrări din serii ordonate după anumite criterii, 

• Evoluția valorilor de-a lungul anilor sau a sumelor globale de-a lungul anilor, 

• Împărțirea procentuală după anumite caracteristici, 
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• Alte statistici relevante, după caz. 

 Analiza a fost realizată pe două verticale: cantitativ (volumetric) și calitativ: 

• Analiza calitativă referă cel puțin modul în care sunt utilizate tehnologiile, numărul de utilizatori, 

tipuri de licențiere (acolo unde sunt cunoscute), modul de furnizare; 

• Analiza cantitativă constă în enumerarea și numărarea tehnologiilor utilizate, structurat după 

categoriile identificate. 

 

Obiectul acestei analize a avut în vedere trei dimensiuni: 

1. Dimensionarea componentelor infrastructurii pentru furnizarea serviciilor de tip IaaS/PaaS, cu 

serviicile de securitate cibernetică asociate (STS); 

2. Identificare cerințelor tehnice şi a resurselor necesare din perspectiva migrării sistemelor 

informatice în Cloud-ul Guvernamental (ADR); 

3. Securitatea cibernetică a componentei SaaS (SRI). 

Analiza datelor s-a realizat pe baza informațiilor colectate în perioada martie-aprilie 2022. 

Formularul „Profil” conține întrebări pentru colectare de date referitoare la următoarele aspecte: 

„Informații generale”, „Sistemul de e-mail” , „Servere web”, „Găzduire sisteme informatice”, „Detalii 

angajați” , „Dispozitive”,„Sofware as a Service (SaaS)“, „Aplicații existente în instituție“. 

Formularul “Sistem informatic” conține întrebări pentru colectare de date referitoare la următoarele 

aspecte: „Descriere sistem informatic”, „Disponibilitate”, „Securitate”, „Dimensionare sistem informatic”, 

„Alte informații sistem informatic”, „Software”, „Tehnologii de dezvoltare software utilizate” 

În urma analizei efectuate, s-a observat că infrastructura IT&C existentă în prezent la nivelul 

instituțiilor care livrează servicii publice digitale este eterogenă , fragmentată, depășită din punct de vedere 

tehnologic, cu nivel redus de interoperabilitate și grad scăzut de securitate cibernetică. Analiza detaliată 

este prezentată în Raportul analizei opțiunilor privind arhitectura Cloud-ului Guvernamental, fiind realizată 

în baza chestionarului transmis către instituțiile publice. 

 

Probleme identificate 

1) Găzduirea sistemelor informatice - sisteme informatice ale instituțiilor chestionate sunt 

dezvoltate insular, multe dintre acestea în data room-uri și ocupă un spațiu de găzduire organizat 

ineficient ce totalizează 1041 rack-uri.  

  

Număr de data room-uri/centre de date proprii Numărul total de rack-uri din centrele de date / 

data room-urile instituțiilor 

166 1041 
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2) Anul punerii în funcțiune - majoritatea sistemelor informatice (70%) sunt mai vechi de 5 ani, ce implică 
o uzură fizică și morală a acestora. 

 mai vechi de 10 ani 

(2000-2012) 

acum 5-10 ani 

(2013-2017) 

în ultimii 5 ani(2018-2022) 

57 61 87 

 

 

 

3) Protecția datelor sistemelor informatice 

Pentru a acoperi zona de continuitate în caz de dezastru, în cadrul formularului a fost enunțată o 

întrebare care a avut mai multe opțiuni de răspuns, rezultând astfel un total de 205 de sisteme informatice 

introduce și în cadrul căruia se regăsesc datele următoare:  

• un număr de 131 sisteme informatice au procese de backup care protejează întreg sistemul; 

• pentru un număr de 46 sisteme informatice se asigură protecția doar a unei părți din sistemul 

informatic; 

• un număr de 12 sisteme informatice pentru care există procese de tip business continuity avansate 

și 

• un număr de 16 sisteme informatice pentru care nu există procese de backup de niciun fel. 

 

Resursele de procesare, stocare și rețea utilizate de instituții în prezent 

Se remarcă un număr mare de sisteme care se accesează prin VPN și Intranet, ceea ce ne arată că 

infrastructura de Cloud Guvernamental va necesita componente specializate de comunicații private de tip 

VPN.  
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În administrația publică există un procent majoritar de baze de date enterprise de tip Oracle și SQL 

Server. Pentru aceste tehnologii este nevoie de echipamente specifice de procesare și stocare date de tip 

enterprise (Oracle Exadata, Servere Mission Critial, Storage Enterprise). 

Rezultatele analizei indică un număr mic de sisteme informatice care au implementate procese de 

tip business continuity avansate, o soluție fiind utilizarea infrastructurii de Cloud Guvernamental și pentru 

a oferi spațiu de stocare a datelor și în afara site-ului principal unde este găzduit sistemul informatic (într-

un centru de date secundar).  

Tehnologiile de dezvoltare a sistemelor actuale sunt multiple și eterogene. Este nevoie de un mediul 

unitar, integrat de dezvoltare de tip CI/CD care să asigure o abordare unitară care promovează și sprijină 

reutilizarea codului software, punerea în producție rapid de noi funcționalități aferente serviciilor publice 

digitale fără întrerupere pentru utilizatorii finali. Acest mediu de dezvoltare va fi disponibil prin intermediul 

serviciilor PaaS implementate. 

Informațiile colectate au fost utilizate pentru stabilirea resurselor necesare şi dimensionarea 

infrastructurii de bază a CPG, în vederea furnizării serviciilor IaaS, PaaS, SaaS, comunicații și securitate 

cibernetică specifice folosite în etapele de migrare a sistemelor informatice în CPG. 

 Procesul de estimare a resurselor infrastructurii de bază necesară să susțină procesele de migrare 

servicii informatice în cadrul CPG trebuie să aibă în vedere atât evoluția cerințelor de resurse cel puțin în 

următorii 5 ani după implementare, cât și resursele pentru realizarea copiilor de urgență. Având în vedere 

gradul de creștere a resurselor utilizate în ultimii 5 ani de către sistemele informatice analizate, este necesar 

o rezervă de cel puțin 30% pentru acomodarea noilor cerințe, aceasta în condițiile în care creșterea 

necesarului este în accelerare. 
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Evoluția resurselor utilizate de instituțiile și autoritățile publice în perioada 2000-2022  

 

Evoluția resurselor tehnice de bază 

 

Evoluția resurselor de stocare 

 

2.3.2. Analiza infrastructurilor de comunicații la nivelul administrației publice 

În prezent sunt utilizate soluții tip hub-and-spoke sau parțial/full mesh, în care STS  asigură servicii de 

comunicații beneficiarilor săi într-un mod securizat. Astfel, resursele interne ale acestora găzduite la nivelul 
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centrelor de date proprii sau ale altor entități publice/private să poată fi accesate de la nivelul fiecărui 

spoke, independent de rețelele publice.  

La nivelul fiecărui centru de date sunt amplasate echipamente HUB VPN, care au rolul   de a agrega 

conexiunile IPSec din Spoke-urile VPN amplasate la sediile distante ale beneficiarului   care necesită acces 

la resursele IT centrale. 

Transportul de date al acestei soluții (underlay-ul) se face peste o infrastructură privată L3VPN/MPLS cu 

un nivel ridicat de segmentare și reziliență. 

Majoritatea beneficiarilor dispun de un singur centru de date care găzduiește echipamentele de tip HUB 

VPN, așa că orice problemă apărută la nivelul acestor centre afectează accesul la servicii. 

De asemenea, creșterea nevoilor de bandă la nivelul spoke-urilor duce la limitări în întreaga rețea date 

de subdimensionarea echipamentului HUB VPN. Soluția pentru funcționarea în parametrii optimi a întregii 

rețele este înlocuirea echipamentului HUB VPN, ceea ce implică costuri mari la intervale de timp 

impredictibile. 

Există perioade de timp în care nevoia de trafic a beneficiarilor depășește capacitatea medie a 

echipamentelor de tip HUB VPN de care dispun. În astfel de situații apare necesitatea unui sistem flexibil 

care să poată acomoda cerințele acestora la acel moment de timp. 

Totodată, creșterea necesarului de bandă duce la atingerea limitelor echipamentelor de transport și 

distribuție, ceea ce introduce latențe și funcționarea intermitentă a serviciilor oferite. Astfel, este nevoie 

de mărirea capacității pe întreaga infrastructură de transport şi distribuție din rețelele de telecomunicații 

speciale. 

Serviciile de acces de bandă largă pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale, la momentul actual, le 

pune la dispoziția autorităților și instituțiilor statului sunt reprezentate de abonamente în cadrul rețelelor 

operatorilor publici de comunicații electronice.   

Furnizarea serviciilor prin intermediul rețelelor publice este dependentă de 

• nivelul de securitate implementat de fiecare operator în parte. Politicile de securitate și 

regulile de aplicare a acestora, atât domeniul securității cibernetice precum și al securității 

fizice, sunt implementate prin mecanisme diferite și nu sunt coordonate de către o singură 

entitate; 

• managementul individual, la nivel de operator, al serviciilor. Similar abordării pe linie de 

securitate, managementul serviciilor furnizate se realizează la nivel de operator prin 

intermediul politicilor și mecanismelor individuale, neexistând o abordare unitară;  

• resursele alocate de către operatori precum și prioritizarea remedierii  deranjamentelor 

din cadrul rețelelor. STS nu dispune de mecanisme de SLA cu privire la eventualele 

întreruperi în furnizarea serviciilor. 
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2.3.3. Concluziile situației existente 

Luând în considerare numărul mare de instituții care oferă servicii publice și volumul ridicat de resurse 

necesare la nivelul infrastructurilor IT&C actuale se evidențiază multiple deficiențe printre care se regăsesc:  

• La nivelul instituțiilor publice există infrastructuri IT&C cu sisteme informatice depășite din punct 

de vedere tehnologic, eterogene, care nu pot fi aduse la un nivel de securitate conform cerințelor 

actuale; 

• Disponibilitatea este afectată, în anumite situații, de infrastructuri IT care nu sunt realizate în 

arhitectura redundantă sau nu beneficiază de redundanță geografică din considerente financiare; 

• Utilizarea unor soluții depășite din punct de vedere tehnologic poate aduce riscuri asupra 

disponibilității anumitor componente în cazul defectării acestora; 

• Având în vedere faptul ca sistemele sunt de cele mai multe ori învechite și nu mai au suport de la 

producător, riscul de a fi exploatate, având în vedere dinamica atacurilor cibernetice moderne, este 

foarte mare;  

• Identificarea și protejarea împotriva atacurilor complexe de tip APT necesită o vizibilitate crescută 

în cadrul arhitecturii analizate, un nivel înalt de cunoștințe de specialitate și folosirea unor soluții 

avansate de securitate, aspecte care nu sunt disponibile tuturor instituțiilor;   

• Agregarea evenimentelor de securitate și gestionarea centralizată a răspunsului la incidente de 

securitate asupra infrastructurilor individuale este extrem de dificilă; 

• Soluții eterogene de securitate care presupun costuri mari de licențiere. Utilizarea de tehnologii 

diferite a condus la creșterea gradului de complexitate privind interoperabilitatea soluțiilor 

implementate. Utilizarea unui număr foarte mare de echipamente de la vendori diferiți face dificilă 

administrarea acestora; 

• Administrarea sistemelor IT&C individuale necesită alocarea unui volum mare de resurse umane 

specializate la nivelul fiecărei instituții. De asemenea, administratorii nu au competențe 

corespunzătoare pentru toată gama de soluții gestionate; 

• Numărul mare de instituții și servicii publice destinate cetățenilor conduce la un risc ridicat de 

nerespectare a bunelor practici internaționale în ceea ce privește managementul securității 

informatice; 

• Auditarea unui număr mare de arhitecturi IT individuale ridică provocări din punct de vedere al 

costurilor și al complexității, spre deosebire de auditarea unui număr redus de sisteme centralizate. 

 

2.4 Analiza cerințelor de produse şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluția 

cererii, în scopul justificării necesității proiectului 
Soluțiile hardware și software pentru infrastructură IT&C și de securitate necesare furnizării serviciilor 

IaaS, PaaS și SaaS, precum și componentele de infrastructură tehnologică suport care vor fi achiziționate în 

cadrul proiectului, nu se vor limita la tehnologiile ce vor fi prezentate în cadrul proiectului tehnic.  
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În situația în care, ca urmare a evoluției tehnologice, unele dintre aceste tehnologii nu reușesc să mai 

îndeplinească rolul de a asigura un nivel înalt tehnic și de securitate, partenerii își rezervă dreptul să 

identifice alte tehnologii de actualitate, fără ca acest fapt să afecteze atribuțiile și obiectivele ce le revin în 

cadrul proiectului.  

Soluțiile hardware și software din alcătuirea infrastructurii IT&C și de securitate a CPG pot fi furnizate și 

implementate conform modelelor definite în proiectul tehnic si printr-o soluție completă de cloud hibrid 

full stack dezvoltat de provideri de tehnologii de cloud. 

o CPG va fi implementat in conformitate cu nivelurile 1 si 2 de modele de cloud descrise in 

PNRR. 

o Prin full stack  se intelege o solutie de cloud completa, la cheie, alcatuita din totalitatea 
resurselor fizice si logice necesare pentru asigurarea functionalitatii imediate a furnizarii 
serviciilor de tip IaaS, PaaS, SaaS. In functie de nevoile beneficiarilor acestia pot solicita 
numai servicii de IaaS, respectiv servicii de PaaS sau servicii de SaaS. 

o Solutia full stack foloseste infrastructura de retea disponibila in centrele de date din CPG 
 

2.4.1 Cerințe pentru infrastructura de bază 

Infrastructura de bază a Cloud-ului privat guvernamental reprezintă clădirile, instalațiile, dotările și 

echipamentele tehnologice aferente, echipamentele informatice și de comunicații, inclusiv echipamentele 

necesare asigurării securității cibernetice, care funcționează în configurații de înaltă disponibilitate, precum 

și programele software, aplicațiile informatice și licențele asociate acestora. 

În cadrul chestionarului transmis instituțiilor, s-a colectat timpul de nefuncționare acceptabil pentru a 

înțelege nevoile de disponibilitate ale instituțiilor. 

 

nu este permis maximum 1 oră maximum 1 zi 

lucrătoare 

maximum 5 zile 

lucrătoare 

43 60 60 42 
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Sumarul resurselor hardware este următorul: 

 

Resurse de procesare a datelor 

Echipamente de 

procesare (servere) 

Numărul total de 

procesoare (socket) 

Numărul total de 

nuclee de procesare 

fizice 

Cantitatea totală de 

memorie RAM (GB) 

1.816 6.148 29.538 231.698 

 

Resurse de stocare 

Stocare tip bloc (TB) Stocare tip fișier (TB) Stocare tip obiect (TB) 

8.008,61 4.353,67  2.034,38  

 

Componenta de comunicații (trafic de date prin rețele) a urmărit estimarea traficului de date realizat în 

momente de vârf, dar și date referitoare la traficul mediu. 

Trafic maxim total Trafic mediu total 

203.439,75 Mbps (203 Gbps) 49.144,70 Mbps (49 Gbps) 

 

Modul în care se accesează sistemele  

Internet VPN Intranet 

138 102 151 
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2.4.1.1 Cerinţe generale pentru infrastructura tehnologică   

Pentru asigurarea găzduirii infrastructurii fizice necesare funcționării sistemelor informatice ce compun 

Cloud-ul Guvernamental este necesară dotarea cu infrastructură tehnologică (sisteme de climatizare, 

sisteme de electroalimentare, sisteme de securitate, cât și infrastructura de comunicații) a 4 Centre de Date 

(două centre de nivel TIER III și două centre de nivel TIER IV) ce vor funcționa și forma două sisteme de tip 

centru de date principal și centrul de date secundar (rezervă de tip Disaster Recovery). Durata minimă de 

funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse este de 20 ani, cu posibilitatea ca la 

sfârșitul duratei de viață a infrastructurii tehnologice, în special infrastructura de climatizare și cea de 

electroalimentare să poată trece printr-un proces de retehnologizare/modernizare fără impact asupra 

sistemelor informatice găzduite. 

Centrele de date vor funcționa în spații/clădiri ce au fost proiectate și executate pentru acest tip de 

aplicații, asigurând astfel condițiile necesare conform normelor din domeniu în ceea ce privește 

compartimentarea și dimensiunile spațiilor, redundanța necesară pentru asigurarea funcționalității 

infrastructurilor la nivel TIER III, respectiv TIER IV, condițiile de siguranță și securitate, cât și o eficiență 

energetică cât mai ridicată. 

Pentru funcționarea celor patru centre de date în regim “no sigle point of failure” se va asigura pentru 

fiecare centru redundanţă din punct de vedere al alimentării cu energie electrică prin alimentarea 

posturilor de transformare din două surse distincte, asigurarea rezervei în alimentarea cu energie electrică 

cu doua generatoare/sisteme generator cu funcționare redundantă 2N și alimentarea securizată a 

echipamentelor informatice cu sisteme UPS redundante, inclusiv prin alimentarea redundantă a 

echipamentelor de climatizare. 

Centrele de date vor fi dotate cu sistem de detecție și stingere incendiu, sistem de supraveghere video, 

sistem de control acces, sistem de avertizare la efracție, sistem de monitorizare și management tip DCIM 

şi instalaţii de comunicaţii de date de bandă largă.  

Centrele de Date vor funcționa cu consum energetic scăzut, asigurat de soluții avansate de 

electroalimentare (low power), cu respectarea parametrilor de eficiență energetică prevăzuți de 

documentul “2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy Efficiency”. 

De asemenea, vor fi implementate tehnologii verzi (ex. asigurarea unei părți a alimentării cu energie 

electrică de tipul panourilor fotovoltaice). Se va dezvolta sau extinde rețeaua de alimentare cu energie 

electrică pentru fiecare centru de date în parte în vederea asigurării redundanței și a necesarului de energie 

electrică.  

Prin amenajarea Centrelor de Date se vor respecta și chiar depăși parametrii de eficiență energetică 

prevăzuți de documentul “2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy 

Efficiency”, astfel: 
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• echipamentele de infrastructură tehnologică (climatizare și electroalimentare) vor fi permite 

instalări graduale și modulare astfel încât vor permite scalabilitatea infrastructurii IT&C în funcție 

de solicitări și de necesități;  

• se va respecta zona recomandată pentru Centrele de Date din interiorul anvelopei A1 pentru 

temperatură și umiditate din recomandările ASHRAE; 

• componentele echipamentelor de climatizare vor fi cu funcționare variabilă, în funcție de consumul 

instantaneu al echipamentelor informatice;  

• UPS-urile vor fi echipate pentru funcționare în regim economic (eficiență de minim 95% în mod de 

funcționare dublă conversie), vor fi de tip modular și vor permite scalabilitate în timp;  

• se va respecta principiul de separație al culoarelor în zone calde și zone reci închise;  

• pentru asigurarea maximului de eficiență energetică se va respecta principiul de compartimentare 

pe zone de funcționalitate: zonă dedicată pentru echipamentele informatice, zonă dedicată pentru 

electroalimentare (UPS, acumulatori, tablouri electrice), spațiu dedicat pentru echipamentele de 

climatizare 

• se va respecta principiul automatizării, în funcție de necesarul instantaneu de putere de 

climatizare; 

• se vor instala echipamente de climatizare specifice aplicațiilor de tip centru de date, iar tehnologia 

utilizată de echipamentele de climatizare (răcire cu apă, detentă directă, etc) se va selecta în 

funcție de caracteristicile clădirii (spațiul disponibil și greutăți ce pot fi instalate), resursele 

disponibile local (apă, gaze, etc), cât și de tipul de infrastructură de climatizare existentă; 

• centrele de date vor fi echipate cu sisteme de filtrare ultra eficiente ale aerului, astfel încât se va 

evita uzura prematură a întregii infrastructuri tehnologice; 

• centrele de date vor fi echipate cu sisteme de securitate complete (CCTV, detecție și stingere 

automată a incendiului, acces controlat în mod centralizat, sisteme antiefracție, sistem detecție 

lichide accidentale);  

Specificațiile tehnice ale echipamentelor tehnologice necesare amenajării și dotării spațiilor din Centrele 

de Date vor respecta prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH).  

Instalațiile Centrelor de Date vor fi amplasate în locații ce vor permite ca impactul asupra climei sau 

mediului să fie eliminat/redus la minimum. Centrele de Date vor fi echipate cu sisteme de climatizare care 

vor asigura temperaturi constante pentru echipamentele TIC, fără influențe majore datorate climatul 

exterior. Nu se preconizează ca implementarea va conduce la emisii semnificative de GES, deoarece 

sistemele vor fi proiectate, instalate și puse în funcțiune în conformitate cu tehnologiile de înaltă eficiență 

și cu energia din surse regenerabile, pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2.  

Prin amenajările care se vor efectua se va urmări optimizarea gestionării resurselor, urmărindu-se 

protejarea în același timp a mediului, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.  
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Se vor utiliza tehnologii și materiale de construcție ecoeficiente, cu optimizarea costurilor pe ciclu de 

viață. Se vor propune soluții durabile de utilizare eficientă a resurselor. Soluțiile tehnice ce se vor 

implementa vor evita sau limita impactul asupra mediului, utilizând în mod optim resursele locale pentru 

iluminat, încălzire și ventilație, atât naturale, cât și generate de om. Prin urmare, sistemele eficiente din 

punct de vedere energetic bazate pe energia electrică produsă de panourile fotovoltaice vor fi utilizate 

pentru a complementa alimentarea cu energie electrică a centrelor de date. În același timp, instalațiile de 

ventilație/climatizare ce vor fi instalate vor fi ecoeficiente. Acest lucru va asigura respectarea dispozițiilor 

Directivei privind eficiența energetică a clădirilor şi a recomandărilor de eficienta pentru infrastructura 

tehnologică pentru Centrele de Date.  

Se vor respecta prevederile din Codul european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de 

date sau din documentul CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 „Instalații și infrastructuri ale centrelor de date 

– Partea 99-1: Practici recomandate pentru gestionarea energiei” și va pune în aplicare toate practicile 

preconizate cărora li s-a atribuit valoarea maximă de 5, în conformitate cu cea mai recentă versiune a 

Codului european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date.  

Echipamentele ce vor fi instalate vor avea un impact estimat ca fiind limitat/nesemnificativ asupra 

mediului, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață. Nu se vor contamina 

resursele de apă/apele subterane.  

Echipamentele ce vor fi instalate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în anexa II la 

Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale omogene 

nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă.  

Echipamentele ce vor fi instalate nu vor afecta în mod semnificativ măsurile de creștere a emisiilor de 

poluare a aerului, a apei sau a solului. 

Centrele de Date vor respecta prevederile „Codul european de conduită privind eficiența energetică a 

centrelor de date”, contribuind astfel și la obiectivele de climă, conform Anexei VII la Regulamentul nr. 

241/2021. 

 

2.4.1.2 Cerințe pentru resursele de comunicații 

Infrastructura de comunicații centre de date 

În consultarea publică privind soluțiile tehnice de CPG recomandarea pentru zona de rețea centre 

de date  a fost crearea unor topologii separate de tip SPINE-LEAF pentru DATE și SAN. Unul dintre motivele 

pentru care topologia propusă a fost cea de tip SPINE-LEAF este pentru că majoritatea traficului realizat de 

un server este direcționat către alt server care se află  în interiorul rețelei, ceea ce putem numi EAST-WEST 

Traffic, iar în trecut majoritatea traficului se realiza de la Client către server și anume North-South Traffic, 

de aceea în trecut recomandarea uzuală era pentru folosirea unei topologii de tip Core-Distribution-Access, 

topologie care oferea reziliență și performanțe ridicate pentru traficul de intrare/ieșire din Data Center, dar 

nu și pentru traficul care se realiza în interiorul său.  
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Echipamentele de rețea se recomandă în general a nu fi de tip multi-vendor pentru a putea permite 

crearea fabric-ului necesar de tip SPINE-LEAF pe zona de LAN/DATE și SAN și pentru a permite folosirea 

unei platforme unificate de management în vederea efectuării unei administrări cât mai facile, creșterea 

performanțelor și optimizarea timpului de lucru folosind un grup restrâns de administratori/specialiști. 

Aceste mențiuni au fost realizate de către participanții la consultarea publică a CPG desfășurată anterior, 

iar recomandarea de a avea un producător unic în cazul echipamentelor de rețea de centru de date va fi 

implementată în implementarea CPG. 

 

Infrastructura comunicații VPN și Distribuție  

Tendința de digitalizare face ca disponibilitatea serviciilor oferite de instituțiile statului să fie un factor 

critic. Majoritatea beneficiarilor au nevoie de cel puțin un centru de date secundar pentru a răspunde la 

cerințele de disponibilitate.  

Continua dezvoltare și extindere a sistemelor informatice ale beneficiarilor crește cerințele de lățimi de 

bandă și de performanțe ale echipamentelor, mai ales ale celor de tip HUB. Aceste creșteri sunt 

impredictibile atât ca valori cât și ca interval de timp, ceea ce duce la nevoia de flexibilitate a resurselor 

disponibile atât în rețeaua de transport cât și în HUB VPN. 

Pentru a răspunde în mod eficient cerințelor beneficiarilor este necesară asigurarea unui mediu scalabil, 

segregare pentru fiecare beneficiar în parte și respectarea unor cerințe minime de securitate pentru 

protocoale IPSec și SSLVPN. 

Pentru  îmbunătățirea caracteristicilor de monitorizare la nivelul întregii infrastructuri de rețele private 

și pentru diminuarea timpilor de răspuns la incidente este necesară utilizarea unor soluții de AIOps/ML. 

Această soluție permite atât operarea infrastructurii cu un număr redus de personal, cât și corelarea 

alertelor de la mai multe soluții de tip NMS aflate în funcție. 

 

Infrastructura de transport optic DWDM 

Infrastructura de comunicații inter-datacenter și WAN trebuie să asigure capacitate mare de transfer, 

securitate, latență minimă, disponibilitate și reziliență pentru a facilita accesul autorităților și instituțiilor 

statului la resursele Cloud-ului Guvernamental. 

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului este necesară modernizarea rețelei de comunicații 

existente, prin achiziția de echipamente și soluții noi, moderne. Modernizarea rețelei de transport optic și 

comunicații WAN se va realiza având în vedere: 

• minimizarea timpului de indisponibilitate a serviciilor pe durata operațiunilor de modernizare; 

• asigurarea unei disponibilități de 99,999%; 

• asigurarea unei capacități de transport de minimum 2x100Gbps pentru fiecare județ conectat la 

infrastructura interurbană de fibră optică; 

• asigurarea securității comunicațiilor pentru toate tipurile de atac, inclusiv fiber tapping; 
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• minimizarea întârzierilor de tranzit și procesare a datelor prin rețea. 

Echipamentele și subansamblele de transport optic DWDM care fac obiectul achiziției vor asigura 

interconectarea celor patru datacentere și vor permite transportul unor capacităţi suplimentare de trafic. 

Pentru acomodarea noilor cerințe privind comunicațiile inter-datacenter este necesară modernizarea și 

extensia rețelei de transport optic DWDM existente astfel: 

• creșterea rezilienței rețelei de transport optic în tehnologie DWDM prin migrarea la o arhitectură 

ROADM colorless și directionless a tuturor nodurilor ce au minimum două direcții, arhitectură care 

să permită restaurarea serviciilor afectate de deranjamente pe rute alternative; 

• creșterea capacității rețelei la minimum 32 de canale pentru toate nodurile ROADM, care să poată 

asigura flexibilitatea necesară în viitor pentru acomodarea canalelor DWDM indiferent de 

capacitatea canalului sau de lărgimea de bandă a spectrului optic ocupat; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de 400Gbps inter-datacenter; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de minimum 100Gbps pentru toate nodurile 

centrale de distribuție situate în municipiile reședință de județ; 

• asigurarea confidențialității și securității serviciilor prin criptarea layer 1 a link-urilor de WAN la 

nivelul echipamentelor DWDM, astfel încât să se asigure o latență minimă a legăturilor rețelei 

WAN; 

• creșterea disponibilității rețelei prin monitorizarea activă a infrastructurii de fibră optică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice se vor achiziționa: 

• echipamente și subansamble de transport optic în tehnologie DWDM; 

• servicii de instalare și punere în funcțiune; 

• cursuri de pregătire pentru administrarea și operarea noilor echipamente; 

• echipamente de diagnosticare și testare a performanței rețelei. 

 

Infrastructura de comunicații WAN 

STS administrează o infrastructură integrată multiservicii, la nivel naţional, în scopul furnizării de servicii 

de telecomunicaţii speciale şi tehnologia informaţiei, cu grad ridicat de rezilienţă, autorităţilor publice din 

România. STS este responsabil şi garantează parametrii tehnici de performanţă, în vederea asigurării 

funcţionării, continuităţii şi securităţii serviciilor TIC. În cadrul infrastructurilor şi reţelelor permanente, 

temporare şi mobile, sunt furnizate servicii integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de tip voce-

date-video şi de securitate asociate acestora. 

Pentru a îndeplini obiectivul proiectului, realizarea unei rețele noi de comunicații presupune creșterea 

cheltuielilor operaționale și de capital, prin creșterea numărului de echipamente utilizate, a consumului de 

energie electrică, a spațiului ocupat și a capacității de răcire a sistemului de climatizare. Din acest punct de 

vedere este de preferat modernizarea rețelei de comunicații existente prin achiziția de componente noi, 

moderne, rețea care trebuie menținută în funcțiune deoarece furnizează servicii publice critice. 
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Luând în considerare estimarea creșterii volumului de trafic de date, solicitat de aplicațiile din Cloud-ul 

Guvernamental, este necesară asigurarea unor capacități de transport la nivelul fiecărui nod central de 

distribuție de la nivelul municipiului reședință de județ, care să acopere cerințele de bandă actuale și cele 

date de dezvoltările ulterioare. 

Pentru asigurarea accesului din rețelele private la infrastructura Cloud-ului Guvernamental, se va crește 

capacitatea rețelei WAN administrată de STS, astfel încât să se asigure o rată de transfer de minimum 100 

Gbps redundant și criptat pentru toate județele conectate prin fibră optică. Având în vedere asigurarea 

transportului unei capacități suplimentare de trafic agregate, precum și creșterea disponibilității serviciilor 

furnizate de rețeaua de transport, este necesară consolidarea soluțiilor existente la nivelul STS prin achiziția 

unor echipamente și subansamble pentru rețeaua WAN în tehnologie IP/MPLS. 

Echipamentele și subansamblele care fac obiectul achiziției vor permite asigurarea transportului unei 

capacităţi suplimentare de trafic agregate, precum şi creșterea disponibilităţii serviciilor furnizate de 

rețeaua de transport pentru infrastructura Cloud-ului Guvernamental. 

Aceste cerinţe vor fi îndeplinite prin: 

• asigurarea de legături redundante către zona de agregare/distribuţie pentru toate amplasamentele 

proiectului; 

• creșterea capacității de interconectare cu echipamentele de distribuţie servicii la 100 Gbps în 

municipiul Bucureşti şi municipiile reşedinţă de judeţ; 

• consolidarea routerelor de tip metro ethernet existente în rețeaua STS prin realizarea redundanţei 

şi creşterea capacităţii de procesare la nivelul cardurilor de linie. 

 

Infrastructura de interconectare cu rețele publice de comunicații electronice mobile 

Având în vedere centralizarea în cadrul CPG a aplicațiilor și sistemelor informatice aparținând 

autorităților și instituțiilor statului, apare nevoia unui acces unitar, în regim de mobilitate, la aceste resurse.   

Posibilitatea accesului în regim de mobilitate la resursele CPG contribuie la diversificarea scenariilor în 

care acestea pot fi utilizate. Cerințele cu privire la accesul în regim de mobilitate sunt direct proporționale 

cu numărul instituțiilor care vor utiliza resursele CPG, dar și cu dezvoltarea de aplicații și sisteme care vor 

permite accesul optimizat prin intermediul unei game variate de dispozitive (de exemplu: smartphones, 

tablete, laptopuri etc).   

Ca răspuns la una dintre întrebările din chestionar, instituțiile au estimat necesarul de dispozitive mobile 

pentru a-și desfășura în mod eficient activitatea, precum și gradul de utilizare al dispozitivelor IoT  

 

Dispozitive mobile (tablete, smartphone) 

Necesitate curentă (anii 2022-2023) Necesitate pentru anii 2024-2027  

43258 70105 
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 Pentru aceste dispozitive mobile infrastructura de Cloud Guvernamental va trebui să pună la dispoziție 

rețele securizate dedicate. 

 

Utilizarea dispozitivelor IoT 

  Nu(0) Puține(<100) Un număr 

mare(>=100 și 

<=1000) 

Un număr 

foarte mare 

(>1000) 

În prezent 49 35 3 0 

Pe termen 

mediu-lung  

35 40 12 0 

 

2.4.1.3 Cerințe pentru resursele de securitate 

 

Informațiile colectate au ajutat la întocmirea unei volumetrii adecvate de resurse informatice 

pentru componentele IaaS, PaaS, SaaS și securitate cibernetică, astfel: 

• Se vor implementa multiple sisteme de securitate cibernetică complementare care vor integra 

toate evenimentele și alertele de securitate cibernetică generate la nivelul celor patru centre de 

date ale CPG; 

• Soluțiile din compunerea sistemului de securitate cibernetică vor asigura creșterea rezilienței CPG 

împotriva unei plaje extinse de atacuri cibernetice comune și atacuri cibernetice avansate și 

complexe de tip APT; 

• Implementarea unitară și omogenă a infrastructurii de bază a obiectivului CPG permite securizarea 

pe întreg ciclul de viață al soluției precum și menținerea unui nivel ridicat de securitate; 

• Una dintre cele mai importante caracteristici ale obiectivului CPG este disponibilitatea resurselor, 

fiind facilă scalarea pe verticală, precum și creșterea gradului de redundanță prin posibilitatea de 

scalare pe orizontală sau de extindere a principiilor de disponibilitate în zone geografice distincte; 

• Având în vedere faptul că varianta aleasă pentru investiție presupune utilizarea soluțiilor și 

arhitecturilor hardware/software noi, omogene și reziliențe, este minimizat riscul de afectare al 

disponibilității, (ex. produse pentru care perioada de suport nu mai poate fi prelungită); 

• Actualizările de securitate ale soluțiilor achiziționate vor fi disponibile cel puțin pentru durata 

minimă de exploatarea a investiției. 

 



 

Neclasificat 
37 

2.4.2 Cerințe pentru modele de servicii 

Utilizatorii modelelor IaaS, PaaS si SaaS au calitatea de beneficiari și sunt reprezentați de către instituțiile 

și autoritățile publice centrale. Acești utilizatori utilizează serviciile menționate în scopul furnizării propriilor 

servicii publice digitale de tip G2G, G2C, G2B.  

Cerințe tehnice generale pentru infrastructura IT&C 

ü Infrastructura IT și de securitate cibernetică va fi găzduită în patru centre de date localizate 

în clădiri ale STS din București, jud Brașov, jud. Sibiu, jud. Timiș.    

ü CPG constă într-o infrastructură de bază, ansamblu de resurse informatice, de comunicații și 

de securitate cibernetică, aflate în proprietatea statului român, interconectat la nivel de 

servicii cu clouduri publice și/sau cu clouduri private, formată din patru regiuni diferite și 

multiple zone de disponibilitate care permit livrarea de servicii în modele diferite precum 

IaaS, PaaS sau SaaS. 

ü Fiecare centru de date funcționează în mod autonom, independent de oricare alt centru de 

date; nefuncționarea unui centru de date nu va influența funcționarea altui centru de date; 

ü Sistemul informatic din fiecare centru de date va funcționa ca o regiune distinctă, iar din 

interfața CPG un beneficiar va avea posibilitatea să aleagă regiunea în care se vor genera 

resursele sistemului informatic; 

ü Se va implementa un registru unitar care va gestiona credențialele de acces la nivelul celor 

patru centre de date, același set de credențiale pentru administrarea de către un beneficiar 

a resurselor IaaS/PaaS va fi recunoscut de cele patru infrastructuri IT;  

ü Se va implementa un sistem unitar de administrare a infrastructurii CPG din toate cele patru 

centre de date; 

ü Se va implementa sub forma unei soluții informatice compatibile cu standardele aplicabile 

conform reglementărilor naționale. 

ü Se va implementa un sistem de monitorizare care va monitoriza toate resursele hardware si 

software aferente infrastructurii de bază TIC și va funcționa independent de aceasta; Se va 

organiza infrastructura de bază într-o serie de unități logice care se vor numi generic Unități 

de Cloud; 

ü Unitățile de Cloud sunt de mai multe tipuri: procesare și stocare de uz general, Mission 

Critical, baze de date enterprise, stocare enterprise, etc.; 

ü Unitățile de Cloud trebuie să fie complementare, mai multe unități (procesare/stocare) pot fi 

grupate într-o zonă de disponibilitate (availability zone) în cadrul căreia mașinile virtuale se 

pot muta de pe un host pe altul fără întreruperea funcționării; într-un centru de date pot 

exista una sau mai multe zone de disponibilitate; 

ü În fiecare centru de date va exista un anumit număr de unități cloud. În funcție de centrul de 

date, acesta va găzdui unități de cloud din fiecare tip sau doar un subset al acestor tipuri; 
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ü CPG va trebui să implementeze o soluție de tip cloud on-premise. CPG va putea fi 

interconectat la nivel de servicii cu alte Cloud-uri private sau publice; 

ü Administratorul infrastructurii de bază va putea defini utilizatori cu roluri specifice astfel încât 

beneficiarii să poată să definească resurse virtuale, să implementeze și să administreze 

propriile sisteme informatice. 

ü CPG  va funcționa pe un model multi-datacenter - pentru crearea resurselor virtuale, 

beneficiarii vor putea selecta dintr-o interfață unică unul dintre centrele de date în baza 

drepturilor acordate. 

ü CPG va trebui să implementeze mecanisme de protecție și recuperare date, precum și 

mecanisme pentru sprijinirea proceselor de continuare a activității și recuperare în caz de 

dezastru;. 

ü Toate produsele software din CPG vor efectua operațiuni de procesare și stocare doar pe 

infrastructura hardware din CPG, fără a avea componente care rulează  în infrastructuri 

publice. 

ü Arhitecturile procesoarelor vor fi de tip x86, x64 și/sau ARM. 

ü Infrastructura CPG va avea funcții de telemetrie pentru a permite analizarea nivelului de 

resurse utilizat de sistemele informatice; 

ü Ca regulă generală, licențele componentelor hardware și software ale CPG vor fi perpetue . 

Licențele perpetue oferite vor asigura funcțiile de bază ale CPG, ce vor fi detaliate în caietele 

de sarcini. Singurele excepții admise vor fi indicate în caietele de sarcini și vor privi exclusiv 

funcționalități care nu afectează funcționarea serviciilor CPG. 

Licențele perpetue sunt licențele care nu diminuează capacitățile și funcționalitățile de bază 

ale produsului, pe întreg ciclul de viata al produsului. 

ü se vor implementa multiple sisteme de securitate cibernetică complementare care vor 

integra toate evenimentele și alertele de securitate cibernetică generate la nivelul celor patru 

centre de date ale CPG; 

ü soluțiile din compunerea sistemului de securitate cibernetică vor asigura creșterea rezilienței 

CPG împotriva unei plaje extinse de atacuri cibernetice comune și atacuri cibernetice 

avansate și complexe de tip APT; 

ü CPG va fi implementat ca o solutie conform arhitecturii prezentate în Proiectul tehnic. 

Funcționalități specifice mediilor de cloud computing: 

 - Model de autoservire - Soluția de CPG va permite crearea resurselor virtuale de procesare (mașini 

virtuale și containere), stocare (volume) și rețea prin accesarea unei interfețe de către beneficiari; 

- Împărțirea logică a resurselor - Fiecare beneficiar va avea resurse virtuale proprii și va controla accesul 

la acestea; 
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- Elasticitate - Resursele virtuale alocate pentru un sistem informatic vor putea fi extinse sau reduse în 

mod automat în funcție de nevoi prin mecanisme specifice mediilor de cloud computing; 

- Telemetrie - Resursele virtuale pot fi monitorizate și contorizate atât de administratorul tehnic al CPG 

cât și de beneficiarul care le consumă; 

- înaltă disponibilitate și reziliență- Soluția de CPG va include mecanisme ce vor sprijini construcția 

sistemelor cu un grad înalt de disponibilitate și reziliență. 

 

2.4.2.1 Cerinţe pentru furnizarea modelului IaaS   

Infrastructura ca Serviciu (IaaS) este modelul de punere la dispoziția utilizatorilor, la cererea acestora, 

pe baza unor drepturi de acces și în limita capacităților disponibile în cloud, într-un mod securizat, a 

resurselor din infrastructura de bază a cloudului 

IaaS este un model de serviciu de cloud computing care oferă resurse hardware de procesare, memorie, 

stocare și conectivitate, înlocuind astfel infrastructura din cadrul unui incinte tehnice proprii, cu tehnologii 

de tip cloud.  

Beneficiile modelului IaaS pentru utilizatorul instituție sau autoritate publică constau în faptul că 

furnizorul acestui tip de servicii: 

• monitorizează serverele și implementează soluții proactive pentru optimizare; 

• administrează infrastructura echipamentele fizice IT&C; 

• realizează mentenanța software și hardware a infrastructurii; 

• furnizează serviciile de  securitate; 

• furnizează instrumente de backup. 

IaaS ajută utilizatorul instituție sau autoritate publică să fie concentrată pe propriul ei obiect de 

activitate.  Renunțarea la infrastructura on-premise pune la dispoziția managementului resurse financiare 

și umane care pot fi direcționate către, de exemplu, dezvoltarea și întreținerea serviciilor digitale publice 

proprii. 

Infrastructura este configurată în așa fel încât la apariția unor avarii hardware, impactul asupra serviciilor 

beneficiarilor este minim.  

  Întrucât infrastructurile sunt găzduite în centrele de date dedicate exclusiv CPG, acestea sunt foarte 

ușor de scalat, resursele alocate pot fi suplimentate facil. 

Pentru autentificare, infrastructura care va furniza serviciile IaaS se va integra cu soluția de single sign 

on prezentă în CPG. 

 

2.4.2.2 Cerinţe pentru furnizarea modelului PaaS  

Platforma ca Serviciu (PaaS) este modelul de punere la dispoziția utilizatorilor, la cererea acestora, pe 

baza unor drepturi de acces și în limita resurselor disponibile în cloud, a unor instrumente de dezvoltare, 

integrare, management, analiză, securitate și suport pentru aplicațiile software și datele asociate acestora. 
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PaaS este un model de serviciu de cloud computing care folosește tehnologii de virtualizare pentru a 

oferi dezvoltatorilor, programatorilor și organizațiilor o platformă de dezvoltare aplicații. Această platformă 

conține capacitate de procesare, memorie, stocare, interfețe de rețea, baze de date și alte servicii necesare 

unui developer. Serviciile PaaS pot fi folosite pentru a dezvolta software care ulterior va fi instalat în zona 

de producție pentru a oferi servicii publice digitale. 

Echipele de dezvoltare software se pot concentra pe scrierea de cod cod, și nu pe a construi și întreține 

infrastructura hardware și software necesară pentru acest obiectiv. Utilizatorii unui serviciu de tip PaaS 

accesează un mediu de dezvoltare pus la dispoziție de furnizorul acestui serviciu de cloud. Accesul facil la 

o suită de unelte de dezvoltare înseamnă o productivitate mai mare și o rapiditate mai mare în instalarea 

de noi servicii și funcționalități la nivelul aplicațiilor proprii beneficiarilor. 

 

2.4.2.3 Cerinţe pentru furnizarea modelului SaaS  

 

În general serviciile furnizate de un Cloud sunt implementate în diferite medii, fie ele medii 

guvernamentale, private sau multi-tenant: 

Cerințele esențiale pe care trebuie să le 

îndeplinească un sistem cloud sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Caracteristici esențiale sistem Cloud 

Modele de servicii Cloud Modele  implementare  Cloud 

• Autoservire la cerere 

• Acces larg la rețea 

• Punerea în comun a resurselor 

• Elasticitate rapidă 

• Serviciu măsurat 

Infrastructură ca serviciu 

(IaaS) 

Platforma ca serviciu (PaaS) 

Software ca serviciu (SaaS) 

• Cloud privat 

• Cloud public 

• Cloud comunitar 

• Cloud hibrid 

 

Pentru realizarea unui sistem Cloud se utilizează un model de referință al ecosistemului. Acest model 

de referință al unui ecosistem Cloud asigură coerența și aplicabilitatea serviciilor cloud într-o varietate largă 

de cadre de gestionare a arhitecturii de Business.  

Arhitectura de Business (ABB - Architecture Building Blocks) descrie relațiile și dependențele dintre 

diferitele cadre ale  proceselor informaționale pentru a gestiona ciclul de viață al Serviciilor Cloud.  
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Figura 2 Gestionarea cadrelor unui ecosistem Enterprise Cloud 

 

Software ca Serviciu (SaaS) este modelul de punere la dispoziția utilizatorilor, la cererea acestora, a 

funcționalităților de utilizare a aplicațiilor furnizorului, care rulează pe o infrastructură de tip cloud 

computing. Aplicațiile sunt accesibile pe baza unor drepturi de acces, prin intermediul unui navigator 

internet sau al unei aplicații informatice dedicate. 

Modelul de referință al ecosistemului Cloud trebuie considerat ca o extensie a unui model de tip 

arhitectură de întreprindere (Enterprise Architecture Model). Modelul este utilizat pentru a defini 

arhitectura pentru orice scenariu specific aplicabil pentru o întreprindere care utilizează soluții de 

construcție (SBB - Solution Building Blocks) implementate de orice participant nou sau existent al unui 

ecosistem cloud. Vizibilitatea acestor capacități variază în funcție de rolul (rolurile) participanților. 

Din punctul de vedere al soluțiilor de construcție SBB - Solution Building Blocks, majoritatea cloud-urilor 

se bazează pe următoarele categorii de servicii: 

• Servicii de suport pentru afaceri (Business Support Services) 

• Servicii de suport operațional (Operational Support Services) 

• Servicii de securitate în cloud (Cloud Security Services) 

• Servicii de performanță (Performance Services) 

• Servicii de interconectare și portabilitate (Interoperability and Portability Services) 

• Servicii de management și prezentare catalog de produse (Product Catalog Services) 

Servicii de management și prezentare catalog de resurse (Resource Catalog Services) 

Serviciile cloud cuprinse în categoriile de mai sus se interconectează într-o arhitectură integrată de 

fluxuri de administrare  la nivelul Platformei Cloud.  
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Aceste servicii stau la baza cerințelor de operaționalizare și utilizare în ecosistemul Cloud și sunt 

dezvoltate cu respectarea prevederilor legislației aferente. 

 

Rolul actorilor implicați in ecosistemul Cloud  

 Legislația în vigoare și standardele de specialitate ISO/IEC și NIST SP definesc rolurile actorilor implicați 

în furnizarea, consumul și evoluția Serviciilor Cloud în cadrul unui ecosistem Cloud. 

Din această perspectivă, în cadrul Platformei Cloud Guvernamental se disting 2 roluri: 

• Utilizator de servicii Cloud  

• Furnizor de servicii cloud 

 

Actorii și rolurile lor în cadrul Platformei Cloud Guvernamental din prezentul proiect sunt stabilite în 

conformitate cu prevederile HG privind guvernanța platformei de Cloud Guvernamental. 

Serviciile și aplicatiile furnizate prin Platforma de Cloud Guvernamental sunt accesate prin catalogul 

marketplace ce va fi disponibil în Platformă. 

Marketplace-ul reprezintă un catalog de servicii și aplicatii de tip cloud disponibile în platformă, 

dezvoltate inclusiv de mediul privat, ce pot fi accesate de autoritățile și instituțiile publice găzduite.  

 

Servicii SaaS în Cloud pentru  Interconectare și Interoperabilitate 

Interoperabilitatea SaaS – oferă consumatorilor de servicii cloud  posibilitatea de a utiliza  aplicatiile 

SaaS pe o varietate largă de canale (de exemplu, web, mobil, telefon inteligent etc.). Interoperabilitatea 

peste caracteristicile comune este de obicei susținută (acolo unde este posibil) prin abstractizarea 

mecanismelor de prezentare a interfețelor de utilizare. 

Cerințele care stau la baza integrării serviciilor prin platforma de interconectare/ interoperabilitate 

punct de contact unic  sunt: 

• Consolidarea și interconectarea sistemelor IT existente în instituțiile publice; 

• Alinierea - prin folosirea unei soluții de business process management - a sistemelor IT cu procesele 

guvernamentale, în vederea realizării serviciilor publice electronice care vor fi puse la dispoziția 

cetățenilor; 

• Noile sisteme IT vor fi dezvoltate pe baza unor arhitecturi moderne orientate pe servicii și 

Interconectare prin interfețe de tip API Gateway; 

• Identificarea serviciilor electronice de eGuvernare existente și definirea Catalogului Național de 

servicii de e-Guvernare;  

• Este necesară implementarea unei platforme de livrare a serviciilor de e-Guvernare către cetățeni 

și mediul de afaceri, care să ofere o viziune de 360° asupra serviciilor de tip e-Guvernare (așa cum 

acestea vor fi definite în „Catalogul Național de servicii de e-Guvernare”); 

• Cerința utilizării obligatorii a datelor primare. 
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Instituțiile și autoritățile publice au obligația de a utiliza platforma de interconectare pentru accesarea 

datelor necesare furnizării serviciilor publice electronice și la ghișeu. 

Interconectarea este definită în OUG89/2022 ca fiind un proces care constă în totalitatea activităţilor 

operaţionale, procedurale şi tehnice necesar a fi realizate în vederea transmiterii/accesării datelor dintr-un 

sistem informatic, care furnizează servicii publice electronice în Cloudul privat guvernamental. 

 Cerinte minime  funcționale pentru platforma de interoperabilitate punct de contact unic: 

• Livrarea serviciilor de e-Guvernare prin implementarea conceptului de portal One Stop Shop  către 

cetățeni și mediul de afaceri; 

• Implementarea HUB-ului de Interconectare; 

• Realizarea Catalogului Național de servicii de e-Guvernare; 

• Realizarea  în format electronic al registrului registrelor. Acesta va conține informații privind 

autenticitatea datelor conținute de aceste registre sub formă de listă de încredere, proceduri 

documentate pentru instituțiile și autoritățile publice care au acces la aceste date, fundamentele 

legale pentru transmiterea datelor, descrierea proceselor colectării datelor, precum și modalitatea 

utilizării datelor colectate. Lista de atribute de încredere și un mecanism pentru utilizarea 

atributelor de încredere in cadrul regulamentului eIDAS; 

• Realizarea procedurii de conectare și participare la platforma de interconectare la nivel european 

definita astfel Single Digital Gateway (SDG) și la schimbul de date; 

• Implementarea unui modul de tip managementul proceselor (BPM) care va fi pus la dispoziția 

instituțiilor administrației publice pentru digitalizarea proceselor în relația cu cetățeanul; 

• Integrare cu platforma guvernamentala de identități electronice PSCID 

• Interconectarea cu nodul eIDAS; 

• Asigurarea unui mecanism pentru efectuare plăți electronice 

• Multilingvism; 

• Conexiune securizată; 

• Statistică; 

• Configurare si emitere rapoarte; 

• Analiză si auditare/ 

Așa cum este definit în OUG 89/2022, ADR își propune să realizeze un HUB pentru interconectare de tip 

middleware bazat pe tehnologii API, prin care să realizeze interoperabilitatea între sistemele 

informaționale ale instituțiilor publice în vederea implementării principiilor "digital-by-default" și "once 

only" în furnizarea serviciilor publice electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri. 

HUB-ul de interconectare va implementa următoarele tipuri de API-uri: 

• Open - Deschise rețelelor publice către publicul larg: API-urile sunt de tip  open/deschise (adică 

este necesară permisiunea de a le utiliza) și reprezintă punctul de acces pentru dezvoltatori pentru 



 

Neclasificat 
44 

a utiliza sursele publice de date publice, cum ar fi informații despre recensământ sau alte date 

statistice similare pe care aceștia le folosesc pentru a crea aplicații pentru cetățenii. 

• Open - Deschise pentru dezvoltatori comerciali: similar cu cele pentru publicul larg, dar destinate 

dezvoltatorilor care doresc să adune date disponibile în mod liber pentru utilizare, în general, în 

aplicații care pot fi vândute. Aceștia pot adăuga valoare prin combinarea ("mashing") datelor, de 

exemplu combinarea datelor privind rețelele de transport public cu datele de localizare disponibile 

pe telefonul inteligent al unui individ pentru a ajuta cetățenii să facă alegeri de călătorie în timp 

real. Dezvoltatorii au acces la API în orice moment, astfel încât aceștia să se poată asigura că este 

corectă comunicarea bidirecțională între anumite produse software. 

Accesul persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat la date deținute de instituții publice și 

accesul instituțiilor publice la date deținute de primele: participanții la schimbul de date pot avea simultan 

rol de furnizor și de consumator de date. 

Costurile vor fi stabilite de administratorul platformei de interconectase și vor depinde de costurile 

operaționale ale administratorilor registrelor de bază consultate, respectiv ale administratorului platformei 

de Interconectare. Soluția va avea jurnalizat metrici care sa poată cuantifica costul pentru operarea 

platformei pentru schimburile de date. 

• Furnizori de servicii publice/servicii securizate: API-urile sunt deschise partenerilor și pot include, 

de exemplu, furnizorii de asistență medicală care, în anumite state membre, sunt interesați să 

împărtășească dosarele medicale sau să confirme eligibilitatea pentru tratament gratuit sau 

subvenționat utilizând datele deținute de o instituție guvernamentală. 

• Open Securizat pentru Instituții guvernamentale: aceste API-uri sunt disponibile altor instituții 

guvernamentale și le permit să facă schimb de date numai după autentificarea lor. Aceasta susține 

multe dintre principiile fundamentale ale guvernării digitale, permițând instituțiilor să colecteze 

datele despre un cetățean o singură dată și apoi să le împărtășească în siguranță.  

• Open Securizat - Dezvoltatori servicii noi: în mod similar cu cele de mai sus, dar în locul schimbului 

de date de tip inter-instituțional datele sunt consumate și apoi completate pentru a fi utile 

dezvoltatorilor de noi servicii în cadrul unei instituții guvernamentale. Acestea sunt folosite pentru 

a crea aplicații personalizate, în jurul datelor interne, pentru îndeplinirea scopurilor instituțiilor. 

 

Cerinte privind serviciile de notificare si jurnalizare in Cloud 

Implementarea sistemului de jurnalizare cuprinde dezvoltarea unei soluții tehnice astfel încât să asigure 

prelucrarea datelor și nerepudierea acțiunilor produse în sistemele și aplicațiile cloud de către factorul 

uman sau de catre aplicații, servicii sau interfețe de conectare.  

Soluția trebuie să asigure toate demersurile pentru prevenirea, modificarea, și distrugerea, fără drept, 

a înregistrărilor din jurnal, respectiv pentru protejarea autenticității și a continuității procesului de 

înregistrare al evenimentelor, cu excepțiile stabilite doar prin cadrul legislativ. 
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Cerințele de dezvoltare a unei Platforme de Jurnalizare și Notificare trebuie să includă verificarea 

legalității prelucrării datelor cu caracter personal, monitorizării și asigurării integrității și securității 

corespunzătoare datelor cu caracter personal.  

Soluția trebuie să asigure  stocarea sub forma unor jurnale, loguri de sistem și sunt prezentate în mod 

transparent și nemijlocit cetățeanului vizat, la cererea acestuia sau prin intermediul aplicației de notificare 

a prelucrărilor de date cu caracter personal, după 

caz. 

Sistemul de jurnalizare și notificare este compus cel puțin din următoarele module: 

• nomenclatorul utilizatorilor (administratorii datelor); 

• nomenclatorul tipurilor de date cu caracter personal; 

• serviciul de generare și transmitere a evenimentelor care conțin date cu caracter personal asigurat 

de utilizatorii datelor; 

• serviciul de colectare (centralizare) a evenimentelor,  asigurat de furnizorul de servicii cloud, care 

preia de la administratorii datelor evenimentele generate de operațiunile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal; 

• serviciul de notificare a evenimentelor asigurat de furnizorul de servicii cloud. 

Implementarea platformei de jurnalizare trebuie să respecte reglementările specifice din legislația în 

vigoare în ceea ce privește jurnalizarea datelor și acțiunilor asupra datelor. 

 

Cerinte privind Serviciile de tip Servicedesk în Cloud 

Având în vedere numărul mare de utilizatori și componente ale platformei se impune furnizarea și 

instalarea unei soluţii de asistență tehnică (help-desk) prin care se vor gestiona toate incidentele 

înregistrate la nivelul platformei de cloud guvernamental și totodată să asigure monitorizarea tuturor SLA- 

urilor stabilite. Sistemul va permite preluarea, înregistrarea și urmărirea sesizărilor (incidente/tickete) 

privind funcţionarea anormală a întregului sistem informatic. 

Cerința de realizare a acestui serviciu are în vedere implementarea unei platforme unice de gestionare 

a incidentelor la nivel de cloud care să asigure cel puțin: 

• reducerea perioadelor de nefuncționare a diverselor componente/ sisteme/ aplicații/ servicii; 

• creşterea vitezei de intervenţie a personalului IT; 

• suport în prioritizarea corectă a activităţii de rezolvare a incidentelor; 

• monitorizarea timpilor de intervenţie si a modului in se respectă contractele de service si suport. 

Platforma va permite preluarea incidentelor transmise telefonic, prin email sau prin intermediul 

interfețelor platformei. 

Sistemul va permite configurarea următoarelor fluxuri de tratare a incidentelor: 

• Flux pentru înregistrare incidente; 

• Flux pentru escaladare incidente, preluare și rezolvare incident; 
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• Flux pentru notificare utilizatori. 

Pe parcursul derulării activităţii de Help-Desk, sistemul va permite înregistrarea modalităţilor de 

rezolvare a incidentelor frecvent întâlnite sub forma de baza de cunoştinţe, astfel încât modalitatea de 

rezolvare a unui incident similar va fi înregistrată în sistem și va permite un răspuns prompt, prin evitarea 

paşilor de re-diagnosticare. Componenta bază de cunoștințe va permite cel puțin, dar fără a se limita 

la,  funcții de înregistrare, modificare, căutare, vizualizare. 

Componenta bază de cunoștințe trebuie să dispună de facilități de căutare după cele mai frecvente 

întrebări și să ofere metoda de căutare a informaţiei de tip „arbore de decizie” în baza de cunoştinţe. 

Soluţia de help-desk oferită va avea capabilități integrate de gestionare a cerințelor de SLA ale  tuturor 

componentelor de la nivelul platformei de cloud.  

 

2.4.3 Cerințe pentru resursele de securitate cibernetică a infrastructurii de baza şi a livrării serviciilor de 

tip IaaS și PaaS 

 

• Actualizările de securitate ale soluțiilor achiziționate vor fi disponibile cel puțin pentru durata 

minimă de exploatare a investiției; 

• Activitățile specifice securității cibernetice și soluțiile tehnice achiziţionate au ca scop protecția 

datelor prelucrate la nivelul CPG în vederea asigurării disponibilității, integrității și confidențialității 

acestora. 

• Având în vedere implementarea principiilor de securitate încă din faza de dezvoltare a arhitecturii, 

s-a avut în vedere în cadrul obiectivului de investiții identificarea de soluții pentru a răspunde rapid 

și eficient la incidente de securitate, inclusiv de tipul APT prin creșterea vizibilității comunicațiilor 

de la nivelul infrastructurii de bază, de către responsabilul de implementare, precum și prin 

utilizarea unor soluții de securitate cibernetică specifice moderne; 

• Având în vedere administrarea centralizată a infrastructurii de bază a CPG, răspunsul la incidente 

de securitate și agregarea evenimentelor de securitate din această infrastructură sunt mult mai 

facile și eficiente. De asemenea, este eficientizată alocarea resurselor umane specializate în 

domeniul securității cibernetice din punct de vedere financiar dar și al pregătirii de specialitate. În 

acest caz, este posibilă realizarea unui management eficient și performant al securității informatice 

precum și realizarea unor procese de auditare a măsurilor implementate; 

• Prin achiziționarea unor soluții complementare pentru componenta de securitate cibernetică se 

creşte nivelul de securitate și se scad costurile de licențiere. 

 

Principiile care stau la baza asigurării securității cibernetice a CPG sunt: 
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ü Principiul conformității – Implementarea CPG deține sau poate acomoda mecanisme tehnice 

pentru aplicarea reglementărilor naționale aplicabile (ex: GDPR) și a standardelor 

internaționale în vigoare privind protecția informațiilor procesate (ex: ISO). 

ü Principiul optimizării costurilor - toate investițiile necesare pentru asigurarea securității se 

stabilesc pe baza rezultatelor unui proces periodic de analiză a riscului. 

ü Principiul responsabilități de securitate partajate – rolurile și responsabilitățile entităților 

implicate în furnizarea și operarea serviciilor trebuie să fie stabilite, reglementate și asumate. 

Pentru implementarea măsurilor de securitate de către administratorii și beneficiarii 

resurselor, în concordanță cu responsabilitățile stabilite, CPG trebuie să integreze mecanisme 

tehnice necesare. 

ü Principiul protecției informațiilor  

a. Informațiile trebuie protejate în tranzit și în stocare împotriva accesării sau 

modificării de către entități neautorizate;  

b. Informațiile trebuie sa fie disponibile fără întârziere la cererea entităților autorizate. 

ü Principiul securității pe întreg ciclul de viață al sistemului - Securitatea este integrată în toate 

fazele ciclului de viața ale CPG, de la analiză și proiectare până la scoaterea din uz a resurselor 

sau serviciilor. 

ü Principiul transparenței și standardizării – CPG este auditat periodic de entități terțe 

evaluatoare pentru a certifica conformitatea cu standardele stabilite de reglementările 

aplicabile. 

ü Principiul securizării operațiunilor - aplicarea mecanismelor pentru detectarea și prevenirea 

atacurilor cibernetice, prin raportare la o abordare pe niveluri pentru securizarea proceselor 

de furnizare a serviciilor din CPG. 

 

2.4.4 Cerințe pentru resursele de securitate cibernetică a componentei SaaS 

Mediul Internet, prin resursele sale hardware și software, este folosit pentru desfășurarea 

activității și transferul de informații între toate entitățile, de la companii, organizații și agenții 

guvernamentale până la utilizatorii finali. Potențial vulnerabile la atacuri cibernetice nu sunt doar 

mediul fizic - echipamente mobile, sisteme informatice, smartphone-uri etc. - ci și cel logic - 

sisteme de operare, aplicații, poșta electronică, transferurile de informații sau operațiile în cloud. 

Numărul de atacuri a crescut exponențial în ceea ce privește atât volumul, cât și gradul de 

complexitate, conducând la un risc sporit, la costuri suplimentare și potențiale pierderi pentru 

instituții. Progresele tehnologice au simplificat procesele și procedurile și au permis instituțiilor să 

adopte noi instrumente care să le permită extinderea mijloacelor de comunicare și să structureze 
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și să pună în aplicare servicii cu viteză crescută și flexibile. Pe de altă parte, utilizarea unor astfel 

de instrumente crește riscul atacurilor cibernetice, ale căror scopuri sunt în principal: 

- afectarea funcționării (perturbarea, blocarea), distrugerea sau controlul ilegal al unui 

sistem de calcul sau infrastructură informațională;  

- amenințarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și/sau sistemelor 

informatice ale instituțiilor; 

- afectarea autenticității și non-repudierii datelor sau sustragerea informațiilor cu acces 

restricționat.  

Este cunoscut faptul că, în funcție de scopul propus, atacatorii își actualizează în permanență 

uneltele informatice, metodele de lucru și elementele de sprijin cu care derulează atacul. 

Evaluările efectuate la nivelul autorităților specializate din România, în acord cu cele vehiculate la 

nivel internațional, arată că atacatorii se împart în 3 mari categorii:  

(1) atacatori finanțați la nivel statal a căror principală motivație este obținerea de informații;  

(2) atacatori motivați de câștiguri financiare încadrate în fenomenul mai larg al criminalității 

organizate; 

(3) atacatori motivați de ideologii extremiste sau teroriste.  

Fiecare din aceste 3 categorii de atacatori își evaluează distinct țintele și își aleg în mod diferit 

mijloacele pe care le utilizează pentru a-și atinge scopurile, dar întotdeauna au în vedere 

personalul care exploatează sistemele informatice, respectiv utilizatorii sau administratorii. 

În ceea ce privește asigurarea securității cibernetice a componentei SaaS, analiza nevoilor și a 

potențialelor soluții are la bază rezultatele obținute în urma consultării prin chestionare 

completate de potențialii beneficiari – instituții publice, precum și în urma consultărilor de piață 

efectuate în perioada februarie-martie 2022. Astfel, în urma centralizării răspunsurilor se constată 

următoarele aspecte: 

- Majoritatea instituțiilor au implementat cel puțin o soluție de securitate complementară 

pentru a proteja sistemele informatice aferente. Din cele 205 de răspunsuri analizate, rezultă că 

la momentul actual există 177 de sisteme informatice protejate de soluții de securitate specifice. 

Pentru protecția soluției sunt implementate următoarele metode de securitate specifice: Firewall 

(189), IDS/IPS (97), Antivirus (130), Email Gateway (56), Sandbox (24), Antivirus (39) și alte tipuri 

de soluții (34); 

- Aplicația de securitate specifică permite jurnalizarea activităților utilizatorilor normali (fiind 

identificate 168 de sisteme informatice); 
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- Aplicația de securitate specifică permite jurnalizarea activităților utilizatorilor cu drepturi de 

administrator (fiind identificate 160 de sisteme informatice); 

- La momentul actual există foarte puține sisteme informatice care sunt monitorizate  printr-o 

soluție de tip SIEM (21 de sisteme), majoritatea însă au disponibile fișiere de tip log care pot fi 

ulterior integrate într-un SIEM (160). Pentru restul sistemelor se constată că pentru 99 dintre 

acestea logurile sunt aferente bazelor de date și pentru 7 sunt aferente altor soluții. 

La nivelul componentei de rețea virtuala a clientului de Cloud, soluțiile de protecție împotriva 

amenințărilor cibernetice îndreptate împotriva CPG nu se vor limita la tehnologiile prezentate în 

continuare, fluxul de date fiind protejat cel puțin de soluția UTM virtuală a serviciului SaaS furnizat. Regulile 

de firewall se vor gestiona unitar pentru toate serviciile asigurate de furnizorul SaaS pentru beneficiari 

printr-o soluție de management centralizat. Conexiunile dinspre resursele proprii către Internet se vor 

realiza prin interogarea serviciilor DNS destinate CPG. 

Capabilitățile de detecție ale atacurilor de tip APT se vor baza pe tehnologii de securitate cibernetică 

ce utilizează algoritmi de IA și ML pentru identificarea anomaliilor de comportament.  

La nivel de sistem de operare găzduit, funcționalitățile de detecție și răspuns la incidente de 

securitate cibernetică vor fi facilitate prin implementarea unei tehnologii XDR instalate implicit la nivelul 

tuturor mașinilor virtuale ale instituției.  

Procesul de detecție și răspuns va fi susținut de o soluție pentru managementul automat al 

vulnerabilităților, prin care se vor realiza activități de identificare a posibilelor vulnerabilități existente la 

nivelul rețelei virtuale, sistemelor de operare și aplicațiilor, urmate de aplicarea actualizărilor în vederea 

remedierii acestora. Stiva soluțiilor de securitate cibernetică enumerată va facilita detecția și protecția 

împotriva aplicațiilor malware persistente și avansate, inclusiv de malware distructiv, precum cel de tip 

ransomware sau wiper.  

Securitatea la nivel de VM/ container se va realiza prin scanarea continuă a mașinilor virtuale și a 

containerelor care rulează pe acestea, în vederea identificării unui set de vulnerabilități cunoscute și a unor 

comportamente anormale, pentru a asigura protecția împotriva aplicațiilor malware. 

La nivel de aplicație, securitatea cibernetică se va baza pe soluții diferențiate și specializate în 

asigurarea securității cibernetice la nivel de API, de aplicații Web și de aplicații e-mail. Suplimentar, va fi 

prevăzută o soluție care va oferi mecanisme de protecție la nivel Layer 7 împotriva activităților de 

indisponibilizare derulate de actorii cibernetici.  

La nivel SaaS evenimentele generate de  soluțiile de securitate cibernetică vor fi preluate și corelate de 

soluția SIEM destinată livrării serviciilor de tip SaaS, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie aplicate 

deciziile potrivite prin tehnologia de tip SOAR. Procesul de generare și evaluare a alertelor va fi îmbogățit 

de cunoașterea adăugată prin soluții de Threat Intelligence specializate. Prin intermediul soluțiilor de 

securitate cibernetică menționate, a alertelor, a informațiilor furnizate, precum și a specialiștilor în 
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securitate cibernetică, se vor îndeplini premisele necesare pentru desfășurarea procesului de Threat 

Hunting și de răspuns la incidente. 

 

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului  

 

Obiectivul general al proiectului 

 Realizarea infrastructurii cloudului guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un 

înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii 

de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1. Amenajarea și dotarea centrelor de date cu un nivel de reziliență caracteristic nivelului Tier IV/III 

by design; 

2. Echiparea centrelor de date cu infrastructură și tehnologii cloud specifice IT&C și pentru schimbul 

de date (hardware și software); 

3. Asigurarea comunicațiilor securizate folosind infrastructurile de comunicații de bandă largă 

operate de autoritatea publică abilitată la nivel național. 

4. Asigurarea unui nivel ridicat al securității cibernetice a CPG, prin implementarea de mecanisme 

care să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor entităților găzduite, precum și 

detectarea și prevenirea atacurilor cibernetice complexe de tip Advanced Persistent Threat (APT) la nivel 

IaaS/PaaS/SaaS. 

5. Asigurarea implementării serviciilor de tip SaaS necesare administraţiei publice. 

6. Implementare hub interconectare si realizarea portalului pentru cetățean 

7. Asigurarea securitatii cibernetice a Cloudului Privat Guvernamental prin cunoașterea, prevenirea 

și contracararea atacurilor, amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților cibernetice, inclusiv a celor 

complexe, de tip APT, îndreptate împotriva serviciilor Cloudului Privat Guvernamental. 

 

Descrierea jaloanelor și țintelor aferente din Anexa la CID 

I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental 

ü 154. Conectarea instituțiilor publice prin intermediul cloudului guvernamental 

Cel puțin 30 de instituții publice sunt conectate și utilizează pe deplin cloudul guvernamental. 

Instituțiile publice vor face schimb de date între ele prin intermediul infrastructurii de cloud guvernamental. 

ü 155 Finalizarea de centre de date Tier IV de la momentul conceperii, infrastructură si tehnologii 

pentru servicii de cloud 
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Două centre de date Tier III și două Tier IV de la momentul conceperii, hardware și software de cloud 

(infrastructură ca serviciu - IaaS/platformă ca serviciu - PaaS/software ca serviciu - SaaS) funcționale. 

Centrele de date vor respecta Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date. 

Rezultate aşteptate 

ü eficientizarea furnizării serviciilor publice furnizate de către autoritățile publice; 

ü reducerea costurilor necesare asigurării serviciilor publice furnizate; 

ü reducerea timpului în care cetățenii / operatorii economici beneficiază de aceste servicii; 

ü îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni / mediul de afaceri cu autoritățile / instituțiile 

publice; 

ü asigurarea continuității serviciilor IT chiar și în cazul evenimentelor neașteptate cu impact 

major asupra dezvoltării normale a activităților din societate (de exemplu pandemia COVID-19, 

cutremure, inundații). 

 

III. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice 

pentru realizarea proiectului)  

SCENARIUL 1 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului  

Locațiile celor 4 Centre de Date sunt municipiul București, localitatea Giroc din jud. Timiș, localitatea 

Cristian din jud. Brașov, municipiul Sibiu din jud. Sibiu. 

Ø Centrul de Date Principal 1, municipiul București, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Principal 2, localitatea Giroc din jud. Timiș, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Secundar 1, localitatea Cristian din jud. Brașov, este de nivel Tier III. 

Ø Centrul de Date Secundar 2, municipiul Sibiu din jud. Sibiu, este de nivel Tier III. 

Referitor la stadiul construcției clădirilor, două clădiri sunt finalizate, iar celelalte două sunt în curs 

de execuție, în diferite stadii. 

Aceste facilități, aflate în diferite faze de implementare, au fost selectate ca urmare a faptului că au 

fost special concepute și proiectate pentru a funcționa ca Centre de Date, reducându-se astfel timpul de 

implementare a proiectelor și asigurând astfel respectarea termenelor impuse de Regulamentul 241/2021, 

referitor la angajarea cheltuielilor (contractare) și la plata acestora.  

Realizarea celor două Centre de Date Secundare, interoperabile cu cele două Centre de Date 

Principale este necesară pentru asigurarea cerințelor tehnice și legale de continuare a activității și 

recuperare  în caz de dezastru (business continuity / disaster recovery). Centrele de Date vor 

funcționa cu consum energetic scăzut, asigurat de soluții avansate de alimentare cu energie 

electrică (low power), cu respectarea parametrilor de eficiență energetică prevăzuți de 

documentul “2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy 
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Efficiency”. De asemenea, vor fi implementate tehnologii verzi (ex.  asigurarea unei părți a 

alimentării cu energie electrică de tipul panourilor fotovoltaice). Se va dezvolta sau extinde 

rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru fiecare centru de date în parte în vederea 

asigurării redundanței și a necesarului de energie electrică. 

 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic  

3.2.1. Infrastructura de bază  

Amenajarea și compartimentarea spațiilor 

Spațiile tehnice se vor compartimenta în funcție de specificul fiecărei camere și în funcție de nivelul de 

securitate corespunzător operațiunilor desfășurate în spațiul respectiv. Accesul în camerele respective se 

va face cu ajutorul sistemului de control acces. 

Pentru amenajarea centrului de date se vor respecta următoarele cerințe: 

• planșeul să poată susține o sarcină utila de cel puţin 15kN/m2; 

• nu se vor instala conducte de apă sau combustibil în sălile ce găzduiesc echipamente 

informatice sau echipamente electrice, cu excepția conductelor de apă răcită sau refrigerant, destinate 

unităților de climatizare ce deservesc spațiul respectiv; 

• compartimentările se vor executa din materiale minim EI 90; 

• echipamentele tehnologice ce deservesc sălile ce găzduiesc sistemele informatice, precum 

unităţile de climatizare și tablourile electrice de distribuție se vor amplasa în camere delimitate fizic de 

cabinetele de echipamente, prin pereți rezistenți la foc, iar golurile pentru aportul de aer vor fi prevăzute 

cu clapeți antifoc; 

• străpungerile din pereți și planșee se vor izola împotriva propagării focului folosind 

materiale dedicate precum spumă expandabilă ignifugă, casete de protejare a pasajelor de trecere și clapeți 

antifoc conform P118/99; 

• se va instala un sistem de protecție împotriva câmpurilor magnetice prin crearea unei 

rețele de conductori electrici pe pereți și sub pardoseala tehnică flotantă, cu descărcare în priza cu legătură 

la pământ; 

• se vor prevedea ghene pentru cabluri atât în plan vertical cât și în plan orizontal la trecerea 

dintr-o încăpere în alta care să separe fizic traseele de distribuție în două ramuri distincte; 

• pentru asigurarea stabilității cabinetelor de echipamente informatice la efectul seismic se 

vor instala suporți de echipamente, care vor realiza legătura rigidă dintre cabinet și planșeul pe care sprijină; 

• pardoselile se vor finisa prin aplicarea de vopsele epoxidice; 

• ușile care asigură accesul în centrul de date, cât și în camerele anexe în care sunt instalate 

elemente de infrastructură tehnologică, vor avea dimensiunile corespunzătoare pentru acces cu toate 
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tipurile de echipamente necesare a fi instalate în spațiul respective, vor asigura rezistență la foc minim 90 

minute și vor fi prevăzute cu bară de panică; 

• se va instala pardoseală tehnică la cel puțin o înălțime de 80 cm peste cota superioară finită 

a șapei;  

• panourile de pardoseală tehnică vor avea dimensiunea de 60 x 60cm; 

• pardoseala tehnică se va dimensiona astfel încât să preia o încărcare utilă de minim 

12kN/m2, respectând clasa de reacție la foc, conform prevederilor P118/99 

• spațiile camerelor ce găzduiesc echipamente informatice vor fi prevăzute cu tavan casetat 

metalic cu rezistență la foc de minim 60  min.și care vor permite instalarea ușoară a corpurilor de iluminat; 

• se va instala un sistem de iluminat dimensionat corespunzător spațiilor tehnice, care va 

asigura și iluminat în regim de avarie ce va fi alimentat de pe sistemul UPS. 

  

Sistemele de climatizare 

În funcție de caracteristicile clădirilor (spațiul disponibil și greutăți ce pot fi instalate), resursele 

disponibile local (apă, gaze, etc), cât și de tipul de infrastructură de climatizare existentă, s-a identificat 

posibilitatea de a utiliza sisteme de climatizare de precizie specifice aplicațiilor de tip centru de date ce 

utilizează următoarele tehnologii:  

• răcire cu apă (mixtură apă-glicol în concentrație 35%); 

• răcire prin detentă directă (utilizarea de agenți frigorifici). 

  

Astfel, pentru centrele de date ce vor funcționa în București ,Timișoara și Brașovse vor utiliza sisteme 

de climatizare ce vor funcționa în tehnologie de răcire cu apă. Sistemul va fi compus din echipamentele 

exterioare de tip chiller și unitățile interioare de tip C.R.A.H (computer room air handler). Pentru centrul de 

date ce va funcționa în Sibiu se va utiliza sisteme de climatizare ce vor funcționa în tehnologie detentă 

directă și condensatori exteriori. 

 

 Echipamentele exterioare de climatizare 

  

Ø Centrele de Date București, Brașov și Timișoara vor utiliza echipamentele exterioare 

(chiller) ce vor avea capacitatea de a funcționa cât mai eficient prin utilizarea de scenarii de funcționare 

configurate de producător în funcție de temperatura ambientală și cererea de putere de răcire din partea 

unităților interioare. Echipamentele vor fi echipate cu registru de free-cooling, cât și registru de tip 

adiabat.  În funcție de parametrii de funcționare echipamentele vor avea capacitatea de funcționare în cel 

puțin următoarele moduri: 

• free-cooling total (prin utilizarea ventilatoarelor și a pompelor de recirculare); 
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• free-cooling adiabatic (prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare cât și a registrului 

de tip adiabatic); 

• detentă directă și registrul adiabatic (prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare, a 

compresoarelor și a registrului de tip adiabatic); 

• detentă directă (prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare și al compresoarelor). 

Compresoarele echipamentelor de tip chiller vor fi dotate cu valvă de expansiune electronică și vor 

utiliza agent frigorific cu GWP (global warming potential) mai mic de 10. 

Unitățile de climatizare exterioare (chillere) vor fi amplasate pe acoperișul clădirii, pe o platformă 

metalică amenajată în acest scop, grupate în două sisteme de răcire, sistemul „A” și sistemul „B”, fiecare 

sistem având capacitatea minimă de a susține întreaga sarcină termică a centrului de date în modul de 

funcționare detentă directă la o temperatură a mediului ambient de minim 45°C. 

Chiller-ele vor fi echipate cu automatizare, cu grup hidraulic format din vas de expansiune și supapă 

de suprapresiune și cu grup de pompare integrat. Pentru reducerea presiunii sonore în funcționare, 

ventilatoarele unităților chiller vor fi de tip “EC fan”. 

Fiecare echipament de tip chiller va fi dotat cu un vas tampon, iar fiecare grup de chillere ce formează 

un sistem (A respectiv B) va fi dotat cu rezervoare de apă răcită ce vor asigura o autonomie de minim 5 

minute la o necesitate de răcire de 100% a centrului de date, conform specificațiilor UPTIME INSTITUTE 

TIER IV. 

Controller-ul fiecărei unități chiller va fi alimentat din UPS-ul destinat asigurării securității 

electroalimentării echipamentelor de tip CRAH și a grupurilor de pompare secundare (ce asigură circulația 

între rezervoarele de apă răcită și unitățile CRAH). 

Fiecare chiller va avea asigurată alimentarea cu energie electrică din două racorduri independente 

prin intermediul unui ATS/STS încorporat în unitatea de climatizare de către producătorul echipamentului 

(racordul A, respectiv racordul B, racorduri ce corespund ramurii de electroalimentare A, respectiv B)  

Echipamentele chiller vor fi echipate cu interfață SNMP și ModBus pentru monitorizarea la distanță 

a stării de funcționare și a eventualelor alarme apărute. 

Circuitul hidraulic de amestec apă-glicol răcit va fi executat din țeavă din oțel-carbon, cu diametrele 

necesare. Se va asigura o viteză de curgere a amestecului apă-glicol 35% prin circuitele de distribuție de tip 

inel de aproximativ 0.5 m/s, iar viteza de curgere în circuitele de alimentare a echipamentelor va fi 

aproximativ 1.5m/s. Îmbinarea tuburilor de oțel se va face utilizând canelarea capetelor de țeavă și 

îmbinarea cu flanșe demontabile, prevăzute cu garnituri din cauciuc rezistent la soluția de glycol. Circuitul 

de apă-glicol va fi testat la presiune după fiecare etapă de instalare sau în momentul în care se intervine 

asupra lui.  Unitățile chiller vor fi echipate cu grup hidraulic propriu, format din: supapă de siguranță, grup 

de pompare compus din două pompe de circulație cu funcționare alternativă, flow-switch, aerisitoare și 

robineți de separare.  
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Conexiunile hidraulice ale unităților chiller vor conține racorduri anti-vibrații, filtru grosier de 

impurități, cu elementul de filtrare conform cu cerința fabricantului unităților chiller, robineți de separație, 

robineți de golire și dezaeratoare. Robineții pentru golirea instalației hidraulice vor fi dublați pentru a se 

evita scurgerile accidentale de glicol. 

Pe acoperișul clădirii, traseele hidraulice vor fi fixate în partea inferioara a structurii metalice ce 

susține echipamentele de răcire.  

Pompele de circulație principale vor fi fixate pe suporți dedicați. Vor fi instalate câte două pompe cu 

turație variabilă pentru fiecare circuit hidraulic. Pompele vor avea funcționare alternativă, iar în cazul 

defecțiunii pompei ce funcționează va fi pornită pompa de rezervă (redundanță N+N).  

Agentul de răcire va fi distribuit către echipamentele de climatizare (CRAH) prin distribuție inelară, 

amplasată în spațiul pardoselei tehnice. Fiecare ramificație către unitățile de răcire va fi prevazută cu 

robineți de trecere și robineți de golire.  

Pompele de circulaţie vor fi echipate cu senzori de presiune rațiometrici amplasați pe țevile tur și 

retur ale circuitului și îți vor modifica turația în funcție de deschiderea valvelorregistrelor unităților de 

climatizare, având capacitatea de a se opri complet dacă nu există necesar pentru circulația apei în circuit.  

 

Ø Centrul de Date Sibiu va utiliza condensatoare răcite cu aer ca elemente exterioare ale 

sistemului de climatizare. Condensatoarele aferente echipamentelor de climatizare vor fi instalate pe 

terasa clădirii și fixate pe dale de beton, cu respectarea distanțelor minime de funcționare indicate de către 

fabricantul echipamentelor. Traseul circuitului frigorific va fi fixat pe exteriorul clădirii. Circuitele frigorifice 

vor fi executate din țeava din cupru izolată termic, cu diametrele specificate în manualul de instalare 

furnizat de către fabricant. Îmbinarea tuburilor cupru se va face prin sudură cu flacără oxiacetilenică și 

adaos de aliaj tare. Îmbinările circuitului frigorific vor fi testate în presiune după finalizarea instalării. 

Conexiunile frigorifice ale unităților de climatizare vor fi efectuate prin partea inferioară, prin spațiul 

pardoselei tehnice și vor fi amplasate în pat metalic cu capac. Din spațiul pardoselei tehnice traseele 

frigorifice vor ieși în exteriorul clădirii, în zona în care sunt amplasate unitățile exterioare de climatizare ale 

clădirii. 

  

Echipamentele interioare de climatizare  

Ø Centrele de Date București, Brașov  și Timișoara vor utiliza echipamente de răcire 

interioare de precizie (CRAH) pentru sala în care sunt instalate echipamentele informatice, ce vor fi 

amplasate în camere tehnice dedicate, adiacente spațiului tehnic în care funcționează echipamentele 

server. Se va evita instalarea în camerele în care funcționează echipamentele server a oricăror elemente 

active, componente ale sistemelor de răcire, cu excepția senzorilor pentru controlul temperaturii și a 

umidității. Dulapurile de climatizare vor fi amplasate lângă peretele camerei ce găzduiește echipamentele 
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informatice. Accesul necesar pentru instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de climatizare se 

va face frontal, prin camerele tehnice auxiliare camerei serverelor.  

Unitățile de climatizare interioare vor fi amplasate grupat, perimetral camerei ce găzduiește 

echipamentele server. Poziționarea lor va fi cu partea posterioară lângă peretele încăperii echipamentelor 

informatice și cu partea frontală înspre interiorul camerei tehnice. Fixarea unităților se va face pe suporții 

metalici reglabili. Unitățile vor fi aliniate paralel cu dalele pardoselii tehnice ca înălțime de instalare și 

amplasare în planul camerei.  

Unitățile de climatizare interioare vor fi echipate cu registru pentru apă răcită, cu ventilatoare cu 

controlul turației de tip “EC Fan”, cu rezistență electrică pentru încălzire, cu umidificator cu electrozi 

imersați și cu comandă pentru clapeții anti-foc amplasați în golurile de aspirație și de refulare. 

Echipamentul va fi livrat complet echipat, cu automatizare și protecții electrice pentru elementele 

componente, cu control electronic al funcționării, cu vană cu două căi pentru apă răcită, cu deschidere 

variabilă și timp de reacție scurt, cu senzori la distanță de temperatură și umiditate amplasați în incintele 

de aer rece, cu interfață pentru vizualizare și controlul parametrilor de funcționare, cu interfață pentru 

pentru monitorizarea la distanță a stării de funcționare și a eventualelor alarme apărute. 

Ø Centrul de Date Sibiu va utiliza echipamente de răcire interioare de precizie (CRAC – 

computer room air conditioning), cu un număr de unități și amplasare configurate pentru regim de 

funcționare 2N. Echipamentele de climatizare vor fi grupate în două subsisteme independente de răcire (A 

și B), fiecare sistem având capacitatea de răcire necesară pentru a asigura microclimatul necesar pentru 

camera echipamentelor informatice la o putere termică de 100%. 

Dulapurile de climatizare vor fi amplasate în incintele auxiliare ale camerei echipamentelor 

informatice, permițând accesul separat pentru întreținere și remedieri, fără a fi necesară pătrunderea în 

spațiul cu echipamente informatice.  

Reglarea temperaturii în sala echipamentelor informatice se va face prin monitorizarea temperaturii 

și umidității în incinta de aer rece, în fața echipamentelor IT, în zona aspirației aerului de către 

echipamentele server. Unitățile de climatizare interioare vor fi amplasate grupat, perimetral camerei ce 

găzduiește echipamentele server. Poziționarea lor va fi cu partea posterioară lângă peretele încăperii server 

și cu partea frontală înspre interiorul camerei tehnice. Fixarea unităților se va face pe suporții metalici 

reglabili furnizați de către fabricantul unităților. Unitățile vor fi aliniate paralel cu dalele pardoselii tehnice 

ca înălțime de instalare și amplasare în planul camerei. Unitățile de climatizare interioare (CRAC) vor fi 

echipate cu ventilatoare cu controlul turației de tip “EC Fan”, cu rezistență electrică pentru încălzire, cu 

umidificator cu electrozi imersați și cu comandă pentru clapeții anti-foc amplasați în golurile de aspirație și 

de refulare.  

Echipamentele vor fi complet echipate cu automatizare și protecții electrice pentru elementele 

componente, cu control electronic al funcționării, cu senzori la distanță de temperatură și umiditate 

amplasați în incintele de aer rece, cu interfața pentru vizualizare și controlul parametrilor de funcționare, 
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cu interfața SNMP și ModBus pentru monitorizarea la distanță a stării de funcționare și a eventualelor 

alarme apărute. 

  

Circulația aerului în camerele echipamentelor informatice 

Camera în care funcționează echipamentele informatice este prevăzută cu pardoseală tehnică și cu 

plafon fals casetat. Echipamentele informatice  vor fi instalate în rack-uri metalice, amplasate opozabil, 

fiecare parte frontală a unui rack fiind orientată înspre partea frontală a altui rack, pentru a se forma zone 

de aer rece și zone de aer cald în cameră. Unitățile interioare de climatizare (CRAH sau CRAC) vor aspira 

aerul din zonele calde prin intermediul unor grile de transfer instalate la fața plafonului fals și din plafonul 

fals al camerei prin tubulaturi instalate în pereții despărțitori, prevăzuți cu clapeți anti-foc. Aerul cald aspirat 

va fi tratat termic, umidificat sau dezumidificat și va fi refulat prin partea inferioară a unității de climatizare, 

prin peretele despărțitor echipat cu clapeți anti-foc, în spațiul pardoselii tehnice. Răcirea echipamentelor 

de calcul aflate în camera tehnică se va face prin grile de aluminiu instalate în pardoseala falsă. Montarea 

grilelor se face în dreptul aspirației echipamentelor informatice. Grilele de aer instalate în pardoseala falsă 

vor avea aceleași specificații de rezistentă ca și plăcile pardoseli false. 

 

Climatizarea camerelor tehnice auxiliare și de comunicații  

Pentru camerele tehnice auxiliare în care sunt instalate echipamentele de climatizare de precizie 

(CRAH sau CRAC), cât și în spațiile denumite COM A, respectiv COM B se vor folosi unități de climatizare în 

detentă directă, de tip casetă cu refulare în 4 direcții. Spațiile nu sunt prevăzute cu plafon fals, astfel încât 

unitățile interioare de climatizare vor fi fixate aparent în cameră, la înălțime, vor aspira și refula liber aerul 

din cameră. Unitățile de climatizare vor fi fixate de plafonul de beton al camerelor cu prinderi mecanice. 

Traseele frigorifice vor fi fixate în jgheaburi metalice, în spațiul plafonului fals (acolo unde este cazul) și în 

partea exterioară a clădirii, până în zona unităților exterioare. Controlul echipamentelor de climatizare va 

fi asigurat de către un termostat instalat mural în camera ce va permite selectarea parametrilor de 

funcționare și vizualizare a eventualelor alarme de funcționare. 

   

Ventilația spațiilor  

Pentru asigurarea ventilației necesare sunt prevăzute instalații de ventilare la nivelul camerelor 

tehnice. Ventilația se va realiza prin intermediul tubulaturii, cu un ventilator de introducere aer proaspăt 

din exterior și un ventilator de evacuare aer viciat în exterior. Pentru sălile cu suprafață redusă se vor 

prevedea 2 ventilatoare axiale instalate în pereții exteriori ai spațiilor, un ventilator de introducere și un 

ventilator pentru evacuare, prevăzute cu elemente filtrante, grile de evacuare și jaluzele motorizate. 

Tubulatura de ventilație va fi fabricată din tablă galvanizată având secțiunea circulară, tip “spiro”, fără 

izolație. Aceasta va fi montată în zona plafonului și se va susține cu tiranți și elemente de fixare de plafonul 

de beton al spațiilor. Ventilatorul de introducere aer proaspăt va fi prevăzut cu filtru G4 (eficiență 90%), iar 
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ventilatorul de evacuare aer viciat va fi prevăzut cu filtru G2 (eficiență 65%). Grilele și difuzoarele de 

introducere și evacuare vor fi fabricate din aluminiu și pentru montaj în plafonul fals vor fi echipate cu 

registru de reglaj și plenum fiind racordate la tubulatura de distribuție prin racorduri flexibile izolate.  

În timpul funcționării sistemului de ventilație sălile tehnice vor fi ușor presurizate la valoarea de 10 

Pa față de incintele adiacente prin reglarea pierderilor de presiune din clapeții de reglaj individuali ai grilelor 

de evacuare.  

Clapetele de compartimentare anti-incendiu vor fi montate pe tubulatură circulară sau rectangulară 

în poziție normal deschisă, cu rezistență la foc minim 90 minute, și vor fi echipate cu dispozitive de 

declanșare automată la temperaturi mai mari de 72 °C.  

Pentru evitarea declanșării instalației de stins incendiu, pe tubulaturile de introducere aer vor fi 

prevăzuți senzori detecție fum care vor bloca sistemul de ventilație prin oprirea ventilatoarelor de 

introducere/evacuare și închiderea clapetelor de compartimentare antiincendiu situate pe tubulatură.  

Controlul ventilatoarelor și al clapetelor va fi realizat dintr-un tablou de alimentare și automatizare 

interconectat cu centrala de stingere și detecție incendii. Ventilația spațiilor va fi controlată prin intermediul 

de automate programabile și senzori la distanță pentru ca ventilarea camerelor de găzduire aferente 

echipamentelor informatice să nu modifice condițiile de temperatură și umiditate din interiorul spațiilor 

unde funcționează aceste echipamente. 

   

 Controlul umidității 

Umidificarea aerului va fi efectuată cu umidificatoare cu aburi integrate în echipamentele de 

climatizare de precizie. Aburul produs de umidificatoare va fi preluat de aerul aspirat prin ventilatoarele 

unităților de climatizare și trimis în spațiul camerei tehnice. Controlul umidificatoarelor este integrat în 

echipamentele de climatizare și include avertizări pentru lipsa apei și contorizarea curentului absorbit de 

către umidificatoare. Apa necesară funcționării umidificatoarelor va fi asigurată de la rețeaua orașului de 

alimentare cu apă potabilă sau din bazine de rezervă și va fi tratată prin filtrare și dedurizare, valoarea 

durității apei trebuie să fie cuprinsă între 5-7°F înainte de a fi trimisă către umidificatoarele unităților de 

climatizare.   Dezumidificarea aerului se va face în timpul procesului de răcire a spațiilor tehnice, vaporii de 

apă condensând pe suprafața de climatizare interioare ce vor măsura umiditatea aerului recirculat și vor 

controla deschiderea valvelor de apă răcită și turația ventilatoarelor în funcție de valorile citite. 

 

Drenarea condensului/detecția și eliminarea apelor accidentale  

Condensul apărut în urma funcționării echipamentelor de climatizare și apa rezultată în urma 

funcționării umidificatoarelor unităților de climatizare (CRAC sau CRAH) vor fi drenate prin instalația de 

scurgere a clădirii. Pentru zonele mai îndepărtate de coloana de scurgere a clădirii vor fi prevăzute pompe 

de condens ce colectează gravitațional condensul produs în zona adiacentă și îl pompează înspre coloana 

de scurgere.  
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Tuburile de drenaj vor fi confecționate din PP-R fără inserție, îmbinate prin încălzire în masă. Traseele 

pentru drenaj vor fi amplasate perimetral, de preferință pozat pe pereții perimetrali ai incintelor. Scurgerile 

de apă accidentale vor fi detectate printr-un sistem de echipamente pentru detecția lichidelor, ce se vor 

instala în zonele exterioare ale clădirii, traseelor hidraulice din interiorul clădirii, zonei echipamentelor de 

climatizare și de-a lungul alimentării cu apă a umidificatoarelor. 

Eliminarea apelor accidentale se va face prin acumularea în zone definite ale încăperilor și pomparea 

către recipiente etanșe amplasate la baza clădirii. Acumularea apelor accidentale din încăperi se va face în 

rigole integrate în pardoseala spațiilor, din care va fi pompată către exterior. Comanda pentru 

pornirea/oprirea pompelor pentru eliminarea apelor accidentale va fi asigurată de către plutitoare cu 

contact electric sau detecție de nivel cu electrozi imersați. Pompele pentru eliminarea apelor accidentale 

vor fi rezistente la acțiunea glicolului, vor fi prevăzute cu sorb cu valvă unisens amplasat în rigola de 

scurgere și vor fi amorsate în prealabil. Apele deversate accidental vor fi predate înspre prelucrare 

companiilor specializate în vederea eliminării riscurilor pentru mediul înconjurător.  

Pentru detecția scurgerilor de lichide accidentale vor fi instalate centralele specializate pentru 

detecția scurgerilor de lichide accidentale care vor fi echipate cu display grafic pentru setări și vizualizări 

alarme, cu conexiune Ethernet RJ45 pentru configurare și monitorizare Web, cu senzori de detecție de tip 

cablu pentru detecție, ce detectează eventualele scurgeri pe toată lungimea lui. Fiecare centrală pentru 

detecția lichidelor va monitoriza două zone de detecție, fiecare zonă cu lungimea minimă de 45 ml. 

 

Sistemele de electroalimentare: 

Fiecare centru de date va dispune de spații dedicate pentru infrastructura de electroalimentare și 

vor fi compartimentate astfel încât să formeze două ramuri de alimentare cu energie electrică complet 

separate. Fiecare ramură (A, respectiv B) va fi un sistem complet de alimentare cu energie electrică (tablouri 

electrice generale, tablouri electrice de distribuție, sisteme UPS, sistem de automatizare între sursele de 

tensiune, sisteme generator, etc) și va avea capacitatea de a putea susține întreaga sarcină a centrului de 

date.  

Modurile de funcționare ale celor două ramuri de electroalimentare vor fi următoarele:  

a) Condiția de exploatare normală: ramura A, respectiv B va asigura elimentare cu energie electrică 

în mod redundant din două linii de electroalimentare cu funcționare individuală, fiecare dintre ele formată 

din post trafo distinct, sistem grup electrogen și sisteme redundante UPS; 

b) Condiția de funcționare cu o sursa principală (trafo) indisponibilă: trafo ramura A respectiv trafo 

ramura B va fi izolată de sursa principală (trafo) indisponibilă printr-un întrerupător motorizat și alimentată 

din sursa principala (trafo) disponibilă prin cuplă; 

c) Condiția de funcționare cu două surse principale indisponibile: ambele trafo ramura A respectiv 

ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente ambelor trafo. Cele doua 
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sisteme de grupuri electrogene (A respectiv B) cu pornire automată vor constitui sursele principale de 

alimentare ale locației; 

d) Condiția de funcționare cu două surse principale și o sursă secundară indisponibilă:  ambele trafo 

ramura A respectiv ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente ambelor 

trafo, sistemul generator indisponibil (A respectiv B) va fi izolat prin deschiderea întrerupătorului motorizat 

aferent, iar sistemul generator disponibil (A sau B) va reprezenta sursă singura de alimentare cu energie 

electrică a centrului de date; 

e) Condiția de funcționare cu două surse principale și două surse secundare indisponibile: ambele 

trafo ramura A respectiv ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente 

ambelor trafo, sistemele generatoare (A respectiv B) vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor 

motorizate aferente, iar sistemele UPS (A respectiv B) vor asigura alimentarea cu energie electrică a întregii 

infrastructuri tehnologice a centrului de date. 

 

Generatoare electrice   

Soluția va fi formată din 2 sisteme de grupuri electrogene formate fiecare din 2 generatoare electrice 

sincronizate cu o putere corespunzătoare consumului centrului de date, sau dintr-un sigur generator 

aferent fiecărei ramuri dimensionat corespunzător.  Fiecare sistem format din 2 grupuri electrogene sau 

fiecare generator este rezervă pentru ramura A, respectiv B, de electroalimentare. Generatoarele/sistemul 

generator trebuie să aibă capacitatea de a susține întreaga putere a centrului de date în regim de 

funcționare continuă pentru o durată de minim 15 ore. Capacitatea rezervoarelor va fi dimensionată astfel 

încât să poată funcționa minim 12 ore în mod continuu fără a fi necesară alimentarea cu motorină. 

Generatoarele vor avea clasă de performanță G3 și vor avea capacitatea de a genera puterea necesară la 

altitudinea de instalare și la o temperatură de până la 45°C. 

 

Unități de distribuție a energiei electrice în rack-uri (PDU) 

Vor fi prevăzute PDU-uri, în interiorul cabinetelor TIC, unul pentru fiecare ramură de 

electroalimentare. Fiecare PDU va fi cu alimentare de tip trifazată și va avea capacitatea de a susține o 

putere de minim 11kW. PDU-urile vor conține card de comunicare instalat și vor furniza date despre energia 

absorbită, puterea, tensiunea și curentul pe fază. Datele măsurate și calculate pot fi accesate prin 

intermediul unui server web (HTTP,HTTPS). Parametrii tehnici de funcționare vor fi afișați în timp real 

inclusiv la nivel de priză individuală. 

 

Instalația de protecție împotriva tensiunilor electrice accidentale de atingere indirectă 

Se va executa o instalație de legare la pământ a echipamentelor informatice, a sistemului de 

distribuție a energiei electrice, și a confecțiilor de metalice. Se va realiza o priză de pământ artificială. 

Valoarea măsurată a rezistenței de dispersie a prizei de pământ va fi mai mică de 1Ω. Protecția contra 



 

Neclasificat 
61 

electrocutării prin atingere indirectă, se asigură prin legarea carcaselor echipamentelor electrice fixe sau 

mobile la nulul de protecție (PE) conform I7-2011.  

Pentru asigurarea securității oamenilor, în instalațiile electrice cu tensiune până la și peste 1000V se 

construiesc instalații de legare la pământ.  

Toate părțile metalice ale instalațiilor sau ale echipamentului electric care în mod normal nu sunt 

sub tensiune, dar care ar putea fi puse sub tensiune în urma unei deteriorări a izolației, se leagă la pământ.  

O instalație de legare la pământ este realizată prin utilizarea cablurilor electrice cu cinci (trei) 

conductoare (al cincilea (al treilea) conductor îl reprezintă nulul de protecție). Elementele ce trebuie legate 

la pământ pentru protecția împotriva electrocutării sunt indicate în SR EN 50274:2003; STAS 12216: STAS 

12217.  

Pentru legarea suplimentară la pământ, pentru protecție, a tablourilor electrice și a echipamentelor 

s-au prevăzut conductori de legare la pământ din cupru cu secțiunea egală cu a conductorului de nul.  

Pentru o racordare mai ușoară la centura interioară de protecție a consumatorilor de energie 

electrică ce necesită aceasta, se utilizează conductori multifilari de cupru, izolați.  

Se va asigura repetarea legării la pământ a barelor din fiecare tablou de distribuție.  

Protecția împotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la conductorul de protecție a 

tuturor carcaselor metalice ale echipamentelor electrice și deconectarea automată a circuitului la curent 

de defect.  

În spațiile tehnice, carcasele vor fi legate și la centura interioară de împământare asigurându-se și 

legături de echipotențializare a elementelor metalice din zonele de manipulare. 

 

Centura/Inelul perimetral de echipotențialitate  

Centura perimetrală de echipontențialitate este o instalație de împământare de protecție. Este 

alcătuit din două centuri perimetrale din platbandă de Cu, una inferioară și una superioară. Centurajul 

inferior se va închide pe perimetrul fiecărei camere în parte cu centurajul de camera, iar legăturile între 

centurile a două camere adiacente vor fi dublate în puncte pe cât posibil “diametral” opuse. Trecerile prin 

pereți vor fi etanșate cu produse anti-foc, iar legăturile între două platbenzi se fac cu sisteme “plat-plat”. 

   

 Electroalimentarea centrelor de date 

1.Nivel redundanță electroalimentare rețea = 2N;  

2..Nivel redundanță electroalimentare generatoare = 2N;  

3. Nivel redundanță surse UPS = 2(N+1); 

4.Autonomie minimă pentru electroalimentare cu sursele UPS IT = min 15 min pe ramură;  

5.Autonomie minimă pentru electroalimentare cu sursele UPS CRAH = min 5 min pe ramură 

6. Nivel redundanță pentru distribuția de energie electrică = 2N;  

7. Tensiune de lucru pentru distribuția de energie electrică = 230/400V c.a;  
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8. Topologia distribuției de energie electrică = diversificată, pe căi diferite, două ramuri 

compartimentate independent;  

9. Distribuție cu energie electrică pentru echipamente cu alimentare dual = Bare de distribuție PDU, 

pe fiecare ramură la nivel de cabinet IT;  

10. Asigurare redundanță electroalimentare echipamente TIC cu o singură sursă = se vor utiliza 

echipamente ATS (Automatic Transfer Switch) ce se vor instala la nivel de cabinet IT. 

În prezent nu există rezervă de putere pentru electroalimentarea cu energie electrică a locațiilor. 

Pentru alimentarea locației este nevoie de racorduri noi, separate, din două surse distincte de alimentare 

de la furnizorul local de energie electrică. Este necesară realizarea unui punct de conexiune (PC) și a unor 

puncte de transformare (PT), care să fie racordate la rețeaua furnizorului local de energie electrică prin 2 

linii electrice subterane.  

Fiecare transformator va putea susține alimentarea tuturor consumatorilor. Sistemul de 

electroalimentare va fi alcătuit din post de transformare, tablouri electrice, echipamente de alimentare 

neînteruptibile tip UPS, generatoare electrice, instalații și echipamente de climatizare aferente camerelor 

de echipamente informatice. 

Sistemele UPS vor fi alimentate în regim normal din sursele de 0.4kV, linia 1 și linia 2 reprezentate 

de tablourile  ramurii A respectiv B, racordat în tabloul de joasă tensiune aferent transformator nr.1, 

respectiv tablou de joasă tensiune aferent transformator nr.2.  

Alimentarea în caz de avarie va fi asigurată de două sisteme de generatoare formate din grupuri 

electrogene în paralel pentru ambele ramuri (A și B) 

Pentru susținerea echipamentelor informatice, soluția constă în instalarea a două UPS-uri modulare 

redundante de nivel N+1 fiecare prevăzute cu cabinete de baterii Li-Ion, pentru sala de tip centru de date. 

Autonomia UPS-urilor va fi de minim 15 minute la 100 % încărcare (N).  

Sistemele vor funcționa simultan și vor împărți în mod egal sarcina fără a utiliza bypass static 

centralizat sau modul de control a sistemelor, fiecare sistem UPS va avea static bypass încorporat și modul 

dedicat de vizualizare și comandă. Sistemele vor fi scalabile la cald, fără deconectarea temporară a sarcinii 

și fără comutarea sarcinii de la invertor la bypass, garantând actualizarea/scalarea sistemului de alimentare, 

menținând disponibilitatea maximă a sistemului. Condiția va fi valabilă și în cazul în care trebuie să se 

înlocuiască un singur modul de putere, el va fi înlocuit la cald pentru a nu compromite disponibilitatea 

sarcinii.  

De la tablourile generale de distribuție securizate pe UPS se vor alimenta tablourile de distribuție 

secundare (TED) aferente spațiilor echipamentelor informatice.  

Totodată se vor prevedea alimentări securizate pe UPS dedicat (nu se vor folosi echipamentele UPS 

ce susțin sarcina electrică pentru sala echipamentelor informatice) pentru tablourile electrice aferente 

sistemelor de climatizare interioare (CRAC sau CRAH) și pentru echipamentele de climatizare pentru 

camerele A și B de comunicații.  
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Echipamentele de tip chiller vor fi alimentate direct din tabloul electric general prin secțiune 

dedicată, fiecare chiller fiind alimentat cu energie electrică din ambele ramuri A respectiv B. Sistemele de 

detecție și stingere incendii, sistemele de securitate (CCTV, efracție, control acces), echipamentele de 

comunicații active din sălile de comunicații A și B, cât și sistemele de monitorizare vor fi alimentate din UPS 

dedicat. 

 

Sistemul de securitate integrat  

La nivel de sistem se va construi o platformă integrată de securitate (software și hardware pentru 

subsistemele video, de control acces şi de efracție). Astfel se va implementa un sistem integrat de securitate 

care integrează ca un tot unitar următoarele domenii: 

• Control acces; 

• Efracție; 

• Supraveghere video. 

Toate domeniile descrise mai sus trebuie construite pe platforma de securitate, conform celor 
precizate mai sus, atât la nivel de software cât și hardware.  

 

 Arhitectura infrastructurii sistemului  

Sistemul reprezintă un mediu care permite utilizatori multipli şi sarcini multiple. Domeniile integrate 

într-o platformă unificată, cu tehnologiile aferente, sunt următoarele: 

• Control acces (hardware și software);  

• Efracție și incendiu la nivel de stare - (hardware și software);  

• Sistem monitorizare video, software, stocare pentru o perioadă de 30 de zile cu redundanță;  

• Integrarea sistemelor de control acces, efracție, incendiu (la nivel de stare), și video, unificate în 

platforma unică și cu sistemele existente la nivelul clădirii.  

Sistemul astfel construit trebuie să permită instalarea aplicaţiilor de server şi de client pe acelaşi 

echipament. Sistemul trebuie să suporte un mediu de repartizare unde serverele şi clienţii pot fi instalaţi 

pe mai multe computere (staţii desktop sau laptop) dintr-o reţea IP. 

Sistemul trebuie să aibă la bază o soluţie IP totală. Toate comunicările între servere, clienţi şi 

dispozitivele de control ale hardului au la bază un protocol TCP/IP. Sistemul trebuie să permită crearea 

partiţiilor de securitate. 

Sistemul descris reprezintă o soluţie IP profesională care asigură managementul transparent al 

imaginilor video, controlului acces, gestionării vizitatorilor, efracţiei, raportării şi al datelor în întreaga reţea 

IP.  

Arhitectura astfel construită bazată pe IP oferă: 

• Fiabilitate ridicata prin reuniune de funcționalități într-o soluție integrată;  
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• Capacitate maximă de scalabilitate prin posibilitatea extinderii și integrării ulterioare a tehnologiilor 

IP;  

• Arhitectură deschisă datorită utilizării de tehnologii standardizate;  

• Integrarea componentelor externe datorită funcționalității sistemului exclusiv TCP/IP;  

• Flexibilitate în configurarea rețelei prin implementarea de tehnologii intuitive.  

 Sistemul construit este complet deschis, fiind capabil să susţină atât dezvoltarea sistemului în viitor, 

cât şi integrarea oricărui tip de echipament hardware (camere video, cititoare de carduri, etc.) dintre 

modele profesionale recunoscute, la nivel standardizat.  

Sistemul ce va fi implementat va asigura un mecanism de failover prin garantarea disponibilității 

tuturor componentelor fundamentale ale sistemului şi menţinerea aplicaţiilor şi operaţiunilor într-o stare 

funcţională. Mecanismul de failover asigură un regim de funcţionare de rezervă în care fiecare componentă 

a sistemului să poată fi înlocuită de un număr de componente secundare auxiliare. Arhitectura de tip 

"failover" asigură disponibilitatea tuturor componentelor critice ale sistemului. Prin utilizarea acestui 

mecanism întreținerea aplicațiilor, bazelor de date şi a serverelor se va face fără afectarea componentelor 

critice.  

Sistemul va asigura nu numai continuitatea serviciilor prin mecanismul de siguranţă, ci poate oferi 

mai multe soluţii, cum ar fi redundanţă şi virtualizare, pentru a preveni pierderea accidentală de date. O 

defecţiune de computer (pierderea reţelei sau a serverului) nu va afecta sub nici o formă funcţionarea 

corectă a instalaţiei din "teren". Sistemul integrat trebuie să includă o soluție de control/direcționare 

automată a interacțiunii perifericelor pe ,,serverul activ” cât și o automatizare a stocării înregistrărilor video 

pe un alt server în rețea dacă un echipament de stocare devine indisponibil, până la remedierea defecțiunii 

la serverul principal. 

Sistemul trebuie să dispună și să integreze servere care să funcţioneze redundant, cu siguranţă 

automată reciprocă în caz de nefuncţionare. Pentru asigurarea continuităţii serviciului se instalează un 

server de back-up, care va prelua întreaga sarcină în cazul indisponibilităţii serverului principal. 

Sistemul va folosi o bază de date relaţională proprie, pentru stocarea datelor asociate sistemelor 

integrate care trebuie să ruleze în aceeași aplicație de management integrat pe același hardware. Aceasta 

va ajuta la interogări cu răspuns rapid şi asociază datele relevante din subsistemele integrate. 

 

Cerinţele sistemului integrat de securitate: 

 Platforma software aferentă infrastructurii de bază: 

Platforma software trebuie să fie modulară şi unificată. Din aceeaşi aplicaţie, un utilizator trebuie să 

poată accesa diversele module software, fără a fi nevoie să acceseze aplicaţii diferite.  Soluţia software 

folosește tehnologii actuale şi cu posibilitatea actualizării lor în permanenţă, în funcţie de situaţia globală 

(sistem de operare, baze de date, server web).  
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Administrarea şi mentenanţa soluţiei software poate fi făcută de la distanţă, utilizând soluţii software 

compatibile cu tehnologiile mai des întâlnite. Interfaţa software pentru operare rulează pe staţii fără 

configuraţii speciale, cu sisteme de operare produse de Microsoft (Windows). Soluţia asigură 

managementul centralizat şi aplicarea automată de actualizări software, atât din punct de vedere al 

funcţionalităţii, cât şi al securităţii. Producătorul platformei asigură aceste actualizări ori de câte ori este 

nevoie pentru eliminarea vulnerabilităţilor din propriile produse, acestea incluzând, dar nelimitându-se la: 

actualizări ale executabilelor, bibliotecilor, BIOS, Firmware etc..  

Soluţiile de monitorizare suportă repornirile sistemelor fără a fi necesară intervenţia unui operator 

uman pentru introducerea credenţialelor (funcţionare tip serviciu). Soluţia propusă va suporta utilizarea de 

soluţii antivirus şi de monitorizare centralizată a parametrilor de funcţionare. Soluţia ce se va implementa 

nu va avea limitări hardware sau software, fiind posibilă extinderea arhitecturii iniţiale fără limitări. 

Parametrii sistemului pot fi definiţi de pe orice PC din reţea sau prin acces la distanţă. Numărul de 

operaţiuni simultane pe sistem va fi limitat prin accesul la reţea.  

Platforma va asigura integrarea utilizatorilor de aplicaţie cu Microsoft Active Directory. Sistemul 

poate fi setat să fie sincron la nivelul întregii reţele, să folosească un ceas de sincronizare unic - server NTP.  

Interfaţa pentru operarea sistemului este bazată pe tehnologie de tip "web" şi "aplicaţie pentru PC", 

fiind folosită pe mai multe tipuri de dispozitive (PC, web etc). În principal, posturile fixe de dispecerat, 

datorită multitudinii de comenzi care trebuie procesate, precum şi timpului cât mai scurt pentru conectare 

şi operare, pot folosi aplicaţia desktop. Se vor aloca clienţi web (pentru aplicația propusă se vor pune la 

dispoziție minim 3 licențe WEB). Modul de conectare şi caracteristicile dispozitivelor existente nu sunt 

influenţate de soluţia tehnică aleasă.  

Sistemul poate să fie extins pentru a susţine un număr nelimitat de dispozitive periferice şi staţii de 

lucru ale clientului, prin licențiere suplimentară.  

Configurarea utilizatorilor şi a staţiilor client se poate face de către administratori de sistem, de la 

distanţă, fără intervenţia producătorului sau integratorului.  

Monitorizarea şi tratarea evenimentelor generate de sistemele pentru securitate electronică 

(supraveghere video, detecţie efracţie, control acces, detecţie incendiu) se face în timp real. Comunicaţia 

între server şi client folosește protocolul TCP/IP.  

Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze un număr nelimitat de log-uri, evenimente şi alarme, 

singura limitare fiind capacitatea spaţiului de stocare. Platforma dispune de servicii software de tip 

"watchdog" care vor monitoriza şi analiza continuu starea sistemelor şi a componentelor software 

conectate. În cazul unei defecţiuni sau întreruperi de comunicaţie, platforma va anunţa operatorii şi 

administratorii sistemului prin afişarea unei alarme şi trimiterea automată a unui mesaj prin email/sms. 

Sistemul are posibilitatea de adăugare manuală a sărbătorilor legale sau a intervalelor de lucru pentru a 

controla automat închiderea/deschiderea uşilor pentru control acces. Platforma permite conectarea şi 

copierea automată sau manuală a înregistrărilor stocate pe HDD. 
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Interfața grafică cu utilizatorul (GUI):  
Interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI) integrată în platforma de securitate unitară oferă 

utilizatorului o imagine cuprinzătoare şi detaliată a sistemului şi a subsistemelor lui. GUI trebuie să 
aibă opţiuni de personalizare în funcţie de dorinţele şi necesităţile fiecărui utilizator, să suporte 
planuri în straturi suprapuse (tab-uri) pentru eficientizarea acţiunilor utilizatorilor și să ofere 
posibilitatea creării sau schimbării zonelor video de  interes în planuri interactive. 

Sistemul va asigura posibilitatea de a avea informaţii despre starea sistemului:   
ü Activ;  
ü Pornit;   
ü Oprit.  

Operatorii platformei pot vizualiza şi controla, în mod intuitiv, elementele pentru securitate 
electronică prin intermediul  obiectelor afişate pe nivele. Se pot trimite comenzi pentru 
armarea/dezarmarea partiţiilor, deschiderea uşilor, activarea releelor şi comenzi la camerele 
video, etc.  

Interfaţa aplicaţiei pentru operare permite multitasking şi poate fi expusă pe mai multe 
monitoare conectate la aceeaşi staţie de lucru;  

Tratarea alarmelor şi defectelor în dispecerat se va efectua după următorul scenariu:  
ü Alarmele şi defectele noi pot fi afişate pe display;  
ü Oricare  dispecer poate prelua pentru tratare  unul  din  evenimentele nealocate; 
ü Șefii  de  departamente pot vizualiza toate evenimentele, chiar şi cele alocate sau 

preluate de dispeceri.  
 

Securitatea sistemului și drepturi de acces:  
Accesul la funcţiile sistemului vor fi protejate prin parolă. Parolele sunt memorate în formă criptată 

în configuraţia serverului. Se poate face alocarea de permisiuni specifice utilizatorilor platformei, cu 

opţiunea de a atribui (sau nu) permisiuni pentru fiecare funcţionalitate. Log-urile de acces, precum şi cele 

legate de acţiunile fiecărui utilizator în cadrul sistemului, sunt salvate şi accesibile administratorilor 

sistemului. Fiecare comandă sau acţiune a unui utilizator poate fi urmărită/verificată ulterior. Pot fi definite 

niveluri diferite de acces şi drepturi pentru utilizatori. Drepturile de acces pot fi configurate conform 

necesităților.  

Accesul la funcţiile platformei software va fi permis pe baza drepturilor de acces, iar limitările vor fi 

gestionate de către administratorii de sistem. Utilizatorii de la acelaşi nivel de acces în sistem vor putea 

avea acces la diferite aplicaţii şi comenzi ale sistemului în funcţie de drepturile definite de administratorii 

de sistem. Sistemul oferă posibilitatea modificării drepturilor de acces în aplicaţie a utilizatorilor în funcţie 

de specificul şi departamentul acestora (Administrator, Operator, etc). Pentru a proteja drepturile de 

tehnologie a informaţiilor, utilizarea Active Directory poate să modifice automat conturile utilizatorilor şi 

deţinătorii de cartele din sistem, astfel încât să permită sincronizarea şi actualizarea informaţiilor de cont 

în timp real. Această funcţie va ridica nivelul de securitate a softurilor şi securitate fizică. 
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Specificații funcționale ale platformei software unitare (USP):  
Conceptual platforma va fi compusă dintr-un subsistem de bază, un subsistem redundant și un 

modul tip controller care trebuie să gestioneze funcționarea întregului sistem cât și statusul 
elementelor componente, care trebuie să ruleze pe hardware-ul aferent. Sistemul este conceput 
astfel încât să funcţioneze într-o platformă pe bază de PC-uri fără configuraţie specială, fără a fi 
nevoie de configuraţii speciale.  Interfaţa sistemului va fi simplă, uşor de utilizat şi va minimiza 
numărul de  aplicaţii externe necesare pentru setarea parametrilor şi supravegherea sistemului.  

Platforma poate gestiona mai multe sisteme independente în cadrul aceluiaşi sistem virtual 
(control acces, efracție, video). Interfaţa cu utilizatorul va consta dintr-o singură interfaţă de 
configurare a clientului şi o singură interfaţă de operare a clientului. Sistemul bazei de date de 
server va fi conceput astfel încât să funcţioneze cu o bază de date minim embedded SQL. În 
această bază de date  sistemul asigură redundanţa.  Sistemul va avea integrat un serviciu de 
monitorizare care trebuie să analizeze continuu starea instalaţiei (servicii, servere, camere, 
cititoare, staţii client, etc). În caz de defecţiune sau de nefuncţionare a unei componente a 
instalaţiei, serviciul de supraveghere pune în aplicare un proces de avertizare.  Sistemul  oferă 
o interfaţă grafică pentru controlul problemelor apărute în funcţionare. Platforma va dispune de 
posibilitatea de extindere de software şi de hardware cu cel puţin 20%, prin licențiere. 
Administrarea serverelor este accesibilă prin intermediul unei interfeţe grafice cu utilizatorul 
(GUI)  şi permite  administratorului să realizeze cel puţin următoarele operaţiuni:  

ü Definirea setărilor de securitate ale comunicaţiilor client-server;  
ü Setarea echipamentului de comunicare în reţea, inclusiv adresele şi conexiunile 

porturilor;  
ü Adăugarea şi configurarea extensiilor de hardware şi a opţiunilor de descoperire;  
ü Definirea setărilor de sistem pentru protocolul SMTP (serverul de corespondenţă şi 

portul);  
ü Setarea opţiunilor de stocare pentru istoricul de evenimente şi alarme;  
ü Realizarea unei salvări sau recuperări manuale a bazei de date a serverului şi 

configurarea salvărilor planificate a bazelor de date.  
Supravegherea evenimentelor de la sistemele de securitate se va realiza în timp real, cu 

capacitatea de a îndeplini toate funcţiile oferite de sistemele sau de hard-ul integrat în USP. 
Platforma va genera automat sau la cerere statistici şi rapoarte pe baza datelor primite din reţea, 
incluzând crearea unor şabloane personalizate de rapoarte ale incidentelor. Platforma va permite 
gestionarea și supervizarea generală, de la distanţă, cu extindere la mai multe locaţii geografice. 
Platforma se va integra cu Microsoft Active Directory în vederea sincronizării conturilor de 
utilizator prin mijloace de identificare (ecusoane, carduri, parole, etc). Sistemul trebuie sa fie 
capabil să gestioneze un număr mare (sute) de clienţi sau staţii de lucru şi asigură toate funcţiile 
disponibile clienţilor/staţiilor  de lucru din reţea, în  funcţie de drepturile de acces acordate de 
administratorii USP.  

Platforma suportă cel puţin configurarea şi gestionarea următoarelor componente:  
ü Setarea sistemelor locale de control acces;  
ü Gestionarea funcţiilor sistemelor locale de control acces;  
ü Supravegherea accesului deţinătorilor de carduri de acces;  
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ü Stabilirea regulilor şi orarelor de acces;  
ü Protecţie la acces multiplu  
ü Gestionare evenimente, alarme, vizitatori; 
ü Monitorizare şi raportare în timp real;  
ü Controlerele uşilor (unităţi hardware);  
ü Module de intrări/ieşiri (I/O) digitale (unităţi de hardware);  
ü Gestionarea vizitatorilor cu înregistrarea prealabilă a acestora;  
ü Deţinători de cartelă şi grupuri de deţinători;  
ü Cititoare de control al accesului;  
ü Reguli de acces;  
ü Centrale de detecţie şi alarmare la efracţie;  
ü Partiţii de securitate;  
ü Certificări;  
ü Utilizatori şi grupuri de utilizatori; 
ü Alarme;  
ü Evenimente/Activităţi;  
ü Macroinstrucţiuni (macros);  
ü Sarcini planificate;  
ü Evenimente personalizate;  
ü Comportament de ieşire specific;  
ü Reguli de conectare de intrare/ieşire (I/O);  
ü Câmpuri personalizate.  

  Sistemul va oferi scalabilitate permanentă, va permite gestionarea configuraţiilor 
compuse, inclusiv un  număr nedeterminat de uşi. Sistemul va permite  raportarea  supravegherii 
în timp real a numărului de deţinători de cartelă prezenţi într-o zonă, pentru toată reţeaua. 
Supravegherea se face pe  baza controlului accesului în infrastructură, atât la locaţie, cât şi la 
distanţă. Managementul va fi simplu şi nu va necesita cunoştinţe de programare, astfel încât un 
singur utilizator instruit în operarea sistemului poate modifica o perspectivă grafică fără implicarea 
producătorului sau instalatorului; Interfaţa sistemului va fi intuitivă. Aceasta va include 
echipamente (camere, uşi, etc.), o mini-hartă pentru orientarea utilizatorului, o bară de 
instrumente cu setări care pot fi personalizate cât şi  puncte de interes.  

Arhivarea şi salvarea de siguranţă a datelor va constitui o parte integrantă a structurii sistemului 

şi a procedurilor implementate. Sistemul trebuie să dispună  de servere cu toleranţă la defecţiuni 

compatibile  cu  o structură de bază de date redundantă. În caz de defecţiune, sistemul va comuta 

automat pe server-ul de rezervă care se sincronizează în timp real, sistemul rămânând integral 

funcţional fără întrerupere. 

 

Sistemul de control al accesului: 

  Sistemul de control acces ce urmează a fi realizat va corespunde cel puţin următoarelor cerinţe: 
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• Controlerele care includ sursele de alimentare şi acumulatorii necesari funcţionării vor fi montate 

într-o carcasa amplasată într-un spațiu dedicat. Carcasa va fi prevăzută cu protecţie tamper pentru detecţia 

unui sabotaj asupra instalaţiei.  

• Filtrele de control al accesului vor avea în dotare două cititoare de carduri de proximitate/ușă, iar 

la intrările în sala TIC vor fi prevăzute cititoare cu tastatură.  

• Filtrele de control al accesului în interiorul obiectivului vor avea în dotare un buton de deblocare 

uşă pentru situaţii de urgenţă, instalat în interior, în sensul de evacuare, cu conectare directă pentru 

deblocarea necondiţionată a uşii şi păstrarea acesteia în stare liberă și semnalizarea stării la dispecerat.  

• Toate filtrele de control al accesului vor fi dotate cu elemente de blocare formate din yale 

electromagnetice care pot fi setate "Fail Safe" sau "Fail Secure".  

• Controlerele şi yalele electromagnetice vor fi conectate la sursa principală de alimentare cu energie 

electrică (UPS) şi vor avea o sursă secundară care va asigura funcţionarea în stare normală de funcţionare, 

pentru un interval care să depăşească timpul de intervenţie asumat (SLA).  

• După această perioadă yalele se vor deschide, uşile rămânând asigurate cu elementele de blocare 

mecanică;  

• Cititorul de carduri va activa buzzer-ul intern pentru neînchiderea uşii pentru o durată minimă de 

60 secunde, acesta oprindu-se în momentul închiderii uşii.  

• Cititoarele de carduri vor fi alimentate cu ajutorul surselor de alimentare din controller.  

• Controllerele trebuie sa asigure funcționarea independentă în cazul pierderii legăturii cu serverul;  

• Toate ușile vor fi prevăzute cu amortizor hidraulic cu braț culisant.  

 

Sistemul de supraveghere video: 

Sistemul de supraveghere video ce urmează a fi realizat va corespunde cel puţin următoarelor 

cerinţe: 

- Va fi compatibil și se va integra cu platforma de securitate unificată și prin aceasta, cu celelalte 

subsisteme integrate de securitate;  

- Va fi prevăzut cu conexiune TCP/IP pentru conectare în Dispeceratul Integrat de Securitate;  

- Camerele video sunt de tip IP, cu alimentare PoE și vor înregistra la rezoluție minimă FHD (1080p); 

- Camerele video în totalitate vor avea funcție Wide Dynamic Range pentru a putea prelua imagini 

de bună calitate în condiţii de iluminare din spate a subiectului, sensibilitate minim 0,03 lux color;  

- Camerele video IP se vor conecta și vor fi alimentate printr-un switch PoE, pentru care va asigura 

întreaga putere necesară în funcţie de energia consumată de fiecare tip de cameră.  

- Camerele video, switch-urile PoE si sistemul de înregistrare video vor fi alimentate, printr-o sursă 

secundară de alimentare - UPS, corespunzător autonomiei impusă de lege.  

- Sistemul de înregistrare video este IP, și se va conecta prin protocol TCP/IP cu USP şi se va integra 

cu celelalte subsisteme.  



 

Neclasificat 
70 

 La configurarea sistemului de înregistrare video și dotarea cu spațiu de stocare se asigura HDD 

necesare pentru o stocare de minim 30 de zile 

 Sistemul de înregistrare pornește automat după revenirea alimentării cu energie electrică (în cazul 

unei pauze în alimentare mai lungă decât perioada de autonomie oferită de UPS), fără a fi necesară 

intervenţia unei persoane pentru a porni manual sistemul. Echipamentele de înregistrare video (SERVER 

VIDEO), împreună cu alte echipamente pentru conectarea camerelor video (Switch-uri, patch-panel-uri) se 

vor monta în rack-uri dedicate. 

 

Sistemul de detecţie şi avertizare la efracţie: 

Sistemele de detecție și alarmare la efracție trebuie să corespundă cel puțin următoarelor cerinţe: 

• să fie compatibile și să se integreze cu Platforma Software Unificată la nivel de senzor;  
• să fie prevăzute cu conexiune TCP/IP (implicit sau prin modul TCP/IP);  

• va fi o abordare pe subsisteme: cel al spațiilor comune (acoperirea zonelor de acces în clădire și a 

culoarelor de trecere), și cel al camerei cu echipamente informatice.  

• Sistemul va gestiona elementele de detecție (contacte magnetice pentru uși și ferestre, detectori 

de mișcare), centrala de alarmă echipată cu module expandoare grupate pe zone astfel încât să acopere 

numărul de zone necesare.  

 

Realizarea cablării  
Toate cablurile care alimentează echipamente aflate în interiorul clădirii se pozează în pat de 

cablu/ tuburi de protecție. În cazul echipamentelor exterioare, cablurile se montează îngropat, în 
tuburi de protecție. Acestea vor asigura o protecție suplimentară față de mediul înconjurător, 
permițând astfel instalări viitoare a altor cabluri sau îndepărtarea lor fără a fi nevoie de săpături.  

Sistemul prezentat mai sus detaliază toate cerințele minimale în vederea implementării 

sistemului integrat de securitate. Proiectul va trebui întocmit în integralitatea lui. 

 

Reţeaua structurată fizică de comunicaţii: 

 Implementarea unei infrastructuri standardizate pentru reţelele care asigură suportul de 

comunicaţii pentru centrul de date la modul general, trebuie să respecte prevederile uneia dintre clasele 

de standardizare (eng. Tier) I, II, III, IV. Decizia cu privire la clasa de standardizare care trebuie avută în 

vedere la implementarea unei astfel de infrastructuri se bazează în primul rând pe nevoia de a asigura 

centrului de date funcţionalităţile necesare, la nişte standarde de calitate acceptate şi în funcţie de 

specificul locației.  

Infrastructura de comunicații  a centrului de date  
Sistemele informatice trebuie să fie pregătite pentru a fi disponibile şi a funcţiona non-stop, 

disponibilitatea reţelei trebuie să atingă procentul de 99,982 %. Intervalele de timp alocate pentru 
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întreţinere şi cele datorate întreruperilor nu trebuie să ducă la întârzieri, întreruperi operaţionale sau 

pierderi de date.  

Pentru implementarea unui Centru de date, cablarea structurii de back-bone şi componentele active 

ale reţelei sunt configurate redundant într-o topologie de tip stea. Funcţionarea reţelei trebuie menţinută 

fără întrerupere.  

 
Implementarea infrastructurii de reţea pentru centrul de date  
Implementarea infrastructurii de reţea se va face cu respectarea cerinţelor de funcționare a unui 

centru de date. Realizarea infrastructurii reţelei de fibră optică care asigură accesul operatorilor în incinta 

centrului de date. Organizarea cablării structurate din cadrul centrului de date necesară pentru 

implementarea reţelei de Cu, FO SM și MM, MPO de la zona panourilor de interconectare ODF/EDF către 

rack-urile TIC.  

 

 Infrastructura pentru accesul operatorilor în incinta centrului de date  
Accesul operatorilor în incinta centrului de date se va face prin intermediul unor cordoane de fibră 

optică de tip OS2 – single-mode. S-a luat în considerare situaţia în care în incinta centrului de date vor fi 

prezenţi minim 12 operatori, însă soluţia propusă va fi scalabilă.  

Pentru a se asigura redundanţa infrastructurii reţelei centrului de date, capetele de fibră ale fiecăruia 

dintre operatori vor avea drept destinaţie două camere de intrare (com. A și com. B), după cum urmează: 

• com A (Primary Entrance Room, PER);  

• com B (Secondary Entrance Room, SER).  

  În PER respectiv SER fibrele care sosesc de la operatori vor fi instalate în patch-panel-uri de fibră 

optică distribuite în cabinete special dedicate acestui scop.  

Fiecare Patch-panel de fibră optică va înmagazina un număr de pigtail-uri conectorizate cu conectori 

de tip E2000/APC single. În PER respectiv SER va fi instalat un al doilea rând de patch-panel-uri de fibră 

optică într-un cabinet special destinat acestui scop. În patch-panel-urile respective se vor termina fibrele 

optice din infrastructura de FO prin intermediul căreia se asigură legătura acestor zone cu cabinetele de 

distribuție comunicații din sala TIC. Fibrele de tip single-mode sunt conectorizate cu conectori de tip LC-

single. 

 

 Infrastructura de Cu a reţelei structurate care deserveşte centrul de date  
În cadrul centrului de date se va implementa o reţea structurată având drept infrastructură cordoane 

de Cu.  

Toate cordoanele de Cu vor fi pre-conectorizate. Tehnologia de realizare a cordoanelor va fi de tip 

CAT 6A. Cordoanele vor fi conduse prin intermediul unor paturi de cabluri distincte faţă de cele prin care 

este condusă fibra optică. În cea mai mare parte a traseelor acestea vor urmări traseele paturilor de cablu 

de FO şi vor folosi aceeași suporți.  
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Conectorii cordoanelor de Cu vor fi instalați în patch-panel-uri de cupru. Patch-panel-urile de Cu vor 

fi instalate, pe de o parte, în rack-urile TIC iar pe de altă parte, în EDF-urile situate în zona de distribuţie din 

sala TIC. 

 

 Aspecte particulare privind realizarea infrastructurii de FO  

Pentru a se asigura redundanța în funcţionare a centrului de date, dar și pentru a se asigura 
distribuţia porturilor între echipamentele aflate în interiorul centrului, este necesar un sistem de 
centralizare a porturilor de fibră optică single-mode, multimode și MPO cu o soluţie ODF (Optical 
Distribution Frame) pe două direcţii, una principală „main” și una de rezervă „backup”. O 
centralizare a porturilor de fibră optică într-o soluție cross connect este cea mai indicată pentru 
asigurarea necesităţiilor dezvoltării ulterioare, cu următoarele avantaje:  

ü Organizare eficientă şi rapidă dinspre echipamente și către diferite alte echipamente sau 
acces;  

ü Identificare rapidă şi uşoară;  
ü Reducerea la maxim a timpilor pierduţi la instalarea sau redistribuirea unui port de fibră 

optică sau Ethernet, printr-un mod extrem de rapid și eficient;  
ü Reducerea la maxim a timpului de instalare a unui echipament activ sau a unuia nou;  
ü Densitate mare de porturi de fibră optică pe o suprafață cât mai mică, dar organizată 

eficient;  
ü Comasarea porturilor într-un singur loc pentru optimizarea spaţiului existent precum şi 

necesităţile din viitor, eficientizând la maxim spaţiul disponibil;  
ü Economie determinată de rapiditatea în reacție, timpi de instalare mici, timp redus de 

identificare și redistribuire în caz de avarie. 
 
Soluţia ODF de „cross-connect” va avea ca minim următoarele funcţii de bază :  
ü Cabinetele tip ODF vor fi prevăzute cu uşi dotate cu yală, fără alt acces lateral sau pe spate.   
ü Atât cabinetele cât şi patch-panel-urile trebuie să accepte managementul porturilor prin 

intermediul unui  sistem de management automat al interfeţelor (SMAI) 
pentru  identificarea  şi controlul  porturilor la nivel  fizic,  fără a fi necesară înlocuirea lor, 
ci numai cu module inteligente capabile de a scana fiecare port, dar și cu indicatoare optice 
(LED).  

ü Instalarea porturilor de Fibră Optică de acces în blocuri  compacte (patch-panel de fibră 
optică), cu o capacitate de 12 până la 96 de porturi pe bloc.   

ü  Asigurarea razei de curbură pentru fiecare patch-cord sau pigtail din interiorul cabinetului, 
în traseele  destinate patch-cordurilor sau în orice alt punct de curbură sau stres.  

ü Prevederea de traseu special aerian de patch-corduri cu culoare distinctă, galben  închis și 
perfect flexibil la extensiile viitoare, suficient de mare pentru a susţine toate cablurile tip 
patch-cord.  

ü Asigurarea spaţiului de depozitare, care să asigure managementul excesului de patch-cord 
dintre echipament şi cabinetul de cross conectare .  

ü Asigurarea  spaţiului de depozitare care să asigure managementul patch-cordurilor de 
cross connect având astfel acces foarte facil la redistribuţia patch-cordului fără a fi 
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necesară aplicarea unor protecţii de tip capac la praf a conectorilor din capetele patch-
cordurilor.   

Respectând aceste funcţii şi cerinţe, se  vor evita pe viitor congestii  ale patch-cordurilor de 
fibră optică şi, astfel, spațiul tehnic de date se poate dezvolta rapid, sigur și eficient.  

 Sistem de management automat a infrastructurii (SMAI)  

Pentru a minimiza erorile de patching şi perioadele de nefuncţionare, se va utiliza un Sistem 
pentru Managementul Automatizat al Infrastructurii (SMAI).  

Un sistem SMAI monitorizează automat şi documentează amplasamentul şi starea conexiunilor 
şi a porturilor echipamentelor conectate, furnizând informaţii în timp real şi control asupra a ceea 
ce se întâmplă în cadrul infrastructurii IT. Un sistem SMAI utilizează componente hardware şi 
software inteligente pentru a colecta date privind identitatea, amplasarea şi starea fiecărui port 
supus monitorizării din cadrul infrastructurii şi a le compara cu înregistrările de conectivitate 
existente. Toate aceste informaţii despre ceea ce se întâmplă în cadrul infrastructurii de cablare 
permite administratorilor de facilităţi şi managerilor IT să vadă şi să gestioneze mediul conectat în 
timp real. Soluţiile de SMAI se integrează, de asemenea, cu aplicaţii şi procese externe, permiţând 
personalului IT şi de facilităţi să gestioneze şi să optimizeze sistemele de reţele şi de administrare 
a amplasamentului. Gestionarea integrată a comenzii de lucru permite sistemului SMAI să 
genereze tichete de incidente şi să direcţioneze tehnicienii la locul exact al problemei. Pentru a da 
sens automatizării managementului stratului fizic, se pot descompune sarcinile  individuale  în 
obiective, funcţionalităţi  şi capabilităţi distincte. Modelul de urmărire a îndeplinirii obiectivelor de 
monitorizare a infrastructurii unui centru de date este un instrument optim şi necesar pentru a 
descrie etapele monitorizării controlate necesare pentru a urmări, raporta, reacţiona  şi rezolva 
elemente  de cablare  şi de conectare a reţelei care  nu funcţionează  la parametrii proiectaţi ai 
reţelei în  mod comprehensiv, indiferent de complexitatea reţelei.  

Rolurile modelului sunt acelea de:  
ü Asistarea personalul centrului de date să devină mai eficient şi să elimine erorile 

umane;   
ü Reducere a timpul mediu de reparare;  
ü A oferi o stabilitate mai bună în managementul capacităţii.  

 Sistemul SMAI, componenţă şi arhitectură   

Sistemul  SMAI are o arhitectură distribuită care cuprinde următoarele elemente/aspecte:  
ü patch panel-uri inteligente;  
ü patch  corduri şi porturile echipamentelor active să fie etichetate corespunzător;  
ü senzori pentru fiecare echipament activ;  
ü analizoare care să asigure agregarea datelor primite de la mai mulţi senzori;  
ü concentratori pentru agregarea datelor obţinute de la mai multe analizoare;  
ü server SMAI care va conţine o reprezentare digitală a infrastructurii IT;  
ü staţii de lucru/clienţi SMAI care oferă o interfaţă grafică (GUI) pentru accesul la serverul 

SMAI.  
Arhitectura sistemului SMAI este o arhitectură scalabilă. Acest tip de arhitectură nu impune 

limitări în ceea ce priveşte numărul de obiecte pentru care sistemul MAI asigură managementul.  
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Pach panel-urile inteligente  
Patch panel-urile inteligente oferă capabilităţi de recunoaştere a conexiunilor de tip „patch” realizate 

între porturile patch panel-urilor inteligente sau între porturile patch panel-urilor şi porturile 

echipamentelor active. Toate operaţiunile de conectare sau de deconectare sunt recunoscute de către 

sistem.  

Patch panel-urile inteligente utilizează senzori fără fir construiţi în baza tehnologiei RFID care 

respectă standardul ISO 15693. Patch panel-urile inteligente sunt similare cu cele clasice la care au fost 

adăugaţi senzorii specifici. Toţi senzorii care echipează patch panel-uri inteligente vor fi echipaţi cu 

indicatoare de tip LED pentru fiecare port, în felul acesta se poate urmări şi identifica fiecare conexiune 

realizată în patch panel. Echiparea ulterioară a patch panel-urilor standard cu senzori şi transformarea lor 

în patch panel-uri inteligente poate fi făcută direct pe amplasament şi nu necesită utilizarea unor dispozitive 

(scule/unelte) speciale. 

Patch panel-uri inteligente cu o înălţime de o singură unitate de rack (1U) vor suporta minim 60 de 

porturi, iar cele cu înălţimea de 3 unităţi de rack vor suporta minim 240 porturi. În cazul în care sunt utilizate 

versiuni modulare a patch panel-urilor inteligente, acestea vor fi echipate atât cu conectori de cupru cât şi 

cu conectori de fibră optică în cadrul aceluiaşi patch panel. 

Patch panel-urile inteligente pot fi echipaţe cu următoarele tipuri de conectori:  
ü Conectori Cupru RJ45 (cat 6A);  
ü Conectori Fibră optică LC duplex;  
ü Conectori Fibră optică E2000 simplex;  
ü Conectori Fibră optică SC simplex;  
ü Conectori Fibră optică MPO.  

Patch panel-urile inteligente suportă atât patch corduri (pentru conexiunile realizate pe faţă) 
cât şi cablurile terminale. Patch panel-urile inteligente trebuie să suporte casete de trecere de la 
conectorii MPO la conectori LC.  

 Patch cordurile din infrastructură  

Patch-cordurile standard care vor fi folosite vor fi prevăzute cu etichete de marcare. Etichete 
instalate ulterior a patch cordurilor poate fi realizate direct în amplasament, fără să necesite scule 
sau unelte speciale. Etichetarea patch cordurilor deja instalate poate fi realizată cu etichete de tip 
RFID care să respecte standardul ISO 15639. Eticheta aplicată pe patch corduri va conţine 
informaţii despre tipul de conectori cu care acesta este conectorizat.  

Sistemul de management automat a infrastructurii asigură monitorizarea pentru 
următoarele tipuri de conectori:  

ü Conectori Cupru RJ45 (cat 6A);  
ü Conectori Fibră optică SM OS2 LC duplex;  
ü Conectori Fibră optică SM OS2 E2000 simplex;  
ü Conectori Fibră optică MM OM4 duplex;  
ü Conectori Fibră optică MPO.  
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Monitorizarea porturilor active 

Sistemul va asigura posibilitatea ca porturile active ale echipamentelor deja instalate să fie prevăzute 

cu etichete RFID care să respecte standardul ISO 15639. Cablurile patch cord vor avea eticheta RFID.  

Pentru monitorizarea activă a porturilor vor fi folosiţi conectorii de fibră optică LC duplex. 

Analizorul  

Analizorul va comunica cu senzorii instalaţi pe patch panel-urile inteligente folosind o magistrală de 

comunicaţie. Analizorul va asigura alimentarea cu energie electrică a senzorilor instalaţi pe patch panel-

urile inteligente prin intermediul magistralei de date. Nu va fi permisă cablarea suplimentară pentru 

alimentarea senzorilor.  

Analizorul se poate conecta cu senzori instalaţi în mai multe rack-uri. Lungimea magistralei de date 

poate fi extinsă până la o lungime de 25 m cu reducerea corespunzătoare a numărului de senzori arondaţi 

analizorului respectiv.  

Analizorul va comunica cu concentratorul prin intermediul unei conexiuni Ethernet (IEEE 802.3). 

Protocolul de comunicaţii este un protocol SNMPv2 sau SNMPv3. Modulele de „Management Information 

Base” (MIB) prin intermediul cărora se face comunicarea analizorului cu concentratoarele prin intermediul 

protocolului SNMP vor fi documentate. Analizorul va oferi posibilitatea să poată fi configurat prin 

intermediul unei interfeţe grafice WEB disponibilă în cadrul acestuia. Analizorul va avea înălţimea de 1U. 

Pentru afișarea comenzilor primite şi/sau parametrii de stare respectiv mesajele de alarmă, analizorul va fi 

echipat cu un ecran LCD și cu indicatori de stare de tip LED. Analizorul va avea butoane/taste prin 

intermediul cărora se pot activa diferite teste interne. În caz de test, LED-urile de stare se vor aprinde 

pentru fiecare port al patch panel-urilor în care este recunoscut un conector. Numărul porturilor în care 

este recunoscută prezenţa unor conectori va fi afişat pe LCD-ul analizorului aflat în test. Atât LED-urile de 

stare cât şi pe LCD va apărea informaţia conform căreia analizorul are activată starea de test. Analizorul va 

avea un buton de reset. Butonul de reset are un sistem de blocare a accesului care asigură evitarea resetării 

accidentale a analizorului. Butonul de reset este activat numai la acţionarea sa cu o agrafă metalică. 

Concentratorul  
Concentratorul va aduna semnalele de la mai multe analizoare şi le va combina într-o singură 

legătură de tip „uplink” către serverul SMAI. Concentratorul va avea capacitatea de a susţine un număr 

nelimitat de analizoare. Concentratoare multiple sunt suportate de un singur server SMAI.  

Concentratoarele vor funcţiona pe o platformă PC standard, utilizând sistemul de operare Windows. 

Protocolul utilizat de analizoare va fi de tip SNMPv2 sau SNMPv3.  

Protocolul către serverul SMAI va fi de tip XML / SOAP peste HTTP sau HTTPS. 

Serverul MAI va fi capabil să găsească automat o rută între două puncte finale din reţea prin 

generarea unei serii de conexiuni pe patch panel-uri pentru a construi conexiunea. Serverul stabileşte 

strategia de identificare a traseului. Serverul SMAI va fi livrat cu o bibliotecă completă de şabloane de 

obiecte. Sunt disponibile template-uri (şabloane) de modelare a diverselor modele de reţele de tip „Centru 
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de date”, respectiv a echipamentelor pasive şi active. Serverul SMAI va putea importa şabloane 

suplimentare în bibliotecă.  

Serverul SMAI  
Serverul SMAI va avea implementat un editor de şabloane care permite crearea de noi obiecte din 

cadrul GUI-ului client. Serverul SMAI va asigura augmentarea obiectelor cu atribute definite de utilizator, 

cum ar fi etichetele de port activ, adresele MAC etc. Atributele definite de utilizator vor fi afişate în ecranele 

grafice generale ale GUI şi vor fi disponibile pentru căutări şi rapoarte. Serverul SMAI va avea implementate 

funcţii prin intermediul cărora se realizează importul atributelor pentru a popula baza de date. Serverul 

SMAI va furniza mijloacele de căutare a obiectelor din baza de date conform unor criterii selectate. Este 

posibilă utilizarea expresiilor regulate pentru definirea modelelor de căutare.  

Serverul SMAI va oferi posibilitatea de a crea rapoarte cu privire la diverse aspecte ale bazei de date. 

Rapoartele vor fi configurabile din cadrul GUI client. Aceste rapoarte pot fi exportate rapoarte în diferite 

formate. Va fi implementat exportul în formatele CSV, HTML şi PDF.  

Serverul SMAI va fi capabil să creeze diagrame grafice bazate pe rapoarte. Diagramele vor fi 

configurabile. Serverul SMAI va avea capacitatea de a genera rapoarte şi diagrame în mod regulat şi de a le 

salva pe sistemul de fişiere al unui server sau să le distribuie prin e-mail. Serverul SMAI va fi capabil să 

urmărească valorile (exemplu: numărul de porturi libere) în mod regulat şi păstrează o istorie de urmărire 

a acestor valori. El are posibilitatea să afişeze valorile urmărite într-o diagramă. Serverul SMAI va fi capabil 

să monitorizeze valorile şi să trimită alerte prin e-mail în cazul în care o astfel de valoare îndeplineşte o 

anumită condiţie (de exemplu: s-a atins numărul limită de porturi). Serverul SMAI va fi capabil să gestioneze 

resursele. Resursele gestionate vor fi configurabile de la client GUI. Serverul va oferi posibilitatea să 

configureze obiecte astfel încât acestea fie să furnizeze, fie să consume resurse. Serverul SMAI va fi capabil 

să integreze resursele de-a lungul ierarhiei reţelei şi să afișeze situaţia resurselor folosind codificarea 

culorilor dinamice. Resursele sunt disponibile pentru rapoarte şi diagrame. Serverul SMAI va fi capabil să 

genereze etichete de cablu în conformitate cu schemele de etichetare configurabile. Etichetele cablului vor 

fi exportabile la o imprimantă de etichetare. 

Serverul SMAI va furniza mai multe niveluri de acces de tip „utilizator”, configurabile, care se bazează 

pe anumite locaţii, acces la obiecte şi capacitatea de a efectua operaţiuni pe aceste obiecte. Serverul SMAI 

trebuie să fie capabil să se conecteze la directoarele de utilizator externe utilizând protocolul LDAP. Serverul 

SMAI va înregistra un istoric de sistem în care se înregistrează toate modificările aduse infrastructurii IT. 

Integrarea serverului SMAI cu patch-panel-urile inteligente  

Serverul SMAI îşi va actualiza automat baza de date cu informaţii de conectivitate furnizate de 
senzori de la panourile de patch-uri. Serverul SMAI va oferi posibilitatea de a urmării vizual 
conexiunile pe LED-urile senzorului, astfel încât LED-urile de pe toate porturile implicate într-o 
conexiune end-to-end să fie pornite pentru o perioadă de timp configurabilă. Serverul SMAI va 
avea capacitatea de a trimite comenzi de  lucru  de la analizor. Instrucţiunile comenzii de lucru 
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sunt afişate pe ecranul LCD al Analizorului. LED-urile de pe senzori vor fi activate pentru a indica 
porturile care vor fi puse în legătură prin patch cord-uri. În cazul în care se produc modificări 
nesolicitate, acestea vor fi detectate de senzori de pe patch panel-uri (de exemplu, modificările 
care nu sunt mandatate de o comandă de lucru), iar serverul SMAI va avea capacitatea de a trimite 
alerte prin e-mail cu detalii despre modificarea nesolicitată.  

LED-urile de pe senzori indică locaţia (portul) modificării nesolicitate. Instrucţiunile privind 
modul de rezolvare a modificării nesolicitate sunt afişate pe ecranul LCD al Analizorului. O listă de 
modificări nesolicitate va fi disponibilă şi în interfaţa client GUI. Serverul SMAI va oferi posibilitatea 
să accepte modificări nesolicitate, fără a fi nevoie să se creeze o comandă de lucru 
corespunzătoare.  

 Integrarea serverului SMAI cu alte sisteme  

Serverul SMAI va avea o interfaţă de programare a aplicaţiilor bine documentată (API) pentru 
a permite sistemelor externe accesul la server. Atât un XML/SOAP bazate pe API cât şi un RESTful 
API bazate pe obiecte JSON vor fi disponibile.  

Serverul SMAI va fi capabil să integreze informaţii din alte sisteme (de exemplu, sisteme de 
management al reţelei) utilizând următoarele protocoale:  

ü SNMP (GET/TRAP/SET);  
ü Acces la baza de date prin JDBC;  
ü Acces servicii web prin HTTP;  
ü Fişiere (CSV).  

 Clientul SMAI  

Clientul SMAI poate activa capacităţile de acces de la distanţă la serverul SMAI, inclusiv 
comenzile de lucru electronice, accesul la baze de date etc. Clientul SMAI va avea o interfaţă 
grafică cu utilizatorul (GUI) uşor de folosit. Clientul SMAI este independent de sistemul de 
operare. Clientul SMAI nu va avea nevoie de instalarea de software pe platforma client.  

Soluție sistem monitorizare DCIM: 

Este necesar controlul/administrarea/monitorizarea unităților interioare/exterioare de climatizare, 

a sistemelor de distribuție cu energie electrică și a cabinetelor rack, precum și a echipamentelor active care 

oferă conectivitate SNMP, preluând toate datele și alarmele disponibile de pe acele echipamente. 

Sistemul DCIM trebuie să ofere cel puțin următoarele informații:  
Pentru unitățile de climatizare:  

ü Viteza ventilatoarelor (valoare instantanee – rpm , % sau amândouă);  
ü Poziția valvei de apă a chiller-ului (poziție instantanee, % sau amândouă);  
ü Temperatura apei pe tur și retur;  
ü Temperatura aerului pe tur și retur;  
ü Umiditate relativă, în %;  
ü Erori comune ale sistemului;  
ü Presiune tur/retur apă;  
ü Funcționarea și defectarea pompei de condens.  

Pentru sisteme de distribuție a energiei electrice:  
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ü Încărcare (A) per faza și total;  
ü Tensiunea între faze și între faze și nul;  
ü Puterea activă, reactivă și aparentă instantanee per fază și total; 
ü Puterea activă, reactivă și aparentă orară(kWh, kVAr, kVARh) per fază și total;  
ü Factor de putere per fază și total;  
ü Distorsiuni armonice totale.  

Pentru echipamente UPS:  
ü Bypass CONECTAT/DECONECTAT  
ü Sursa de energie – rețea/baterie;  
ü Gradul de încărcare al bateriei %;  
ü Utilizare %;  
ü Autonomia bateriei;   
ü Erori comune ale sistemului.  

 Fiecare rând de rack-uri trebuie să aibă minim 3 senzori de temperatură și umiditate, cu 

monitorizare independentă a temperaturii. Sistemul va monitoriza și restul componentelor 

echipamentelor active care oferă conectivitate SNMP, reluând toate datele și alarmele disponibile 

de pe cele echipamente. 

 

          Sistemul de detecție, alarmare și stingere a incendiilor: 

Agentul de stingere utilizat pentru camerele TE+UPS, camerele tehnice ale echipamentelor de 

climatizare și sala TIC va fi: NOVEC 1230.  

Agentul de stingere Novec™ 1230 (FK-5-1-12) – este un fluid format din carbon, fluor şi oxigen, după 

formula CF3CF2C(O)CF(CF3)2, capabil să stingă incendii din clasele A, B, C. 

Instalaţia de stins incendiul cu NOVEC™ 1230 se utilizează pentru stingerea incendiilor în încăperi în 

care este cerut un mediu electric neconductiv, unde curăţenia este obligatorie şi zona protejată este în 

mod normal ocupată, cerându-se un agent de stingere netoxic cu eficienţă maximă.  

Agentul de stingere NOVEC™ 1230 nu este toxic pentru om, la concentraţia necesară stingerii (situată 

între 4.0% şi 7.2%) și nu are efecte adverse observabile asupra organismului uman, fiind un fluid fără 

culoare şi cu miros slab. 

Instalaţiile de stins incendiul cu substanţă de stingere NOVEC™ 1230 sub presiune constau în general, 

într-un sistem fix de duze racordate cu recipienți printr-un colector conectat la un sistem de conducte de 

distribuţie.  

Instalaţia va fi proiectată în concordanţă cu standardul ISO-14520 – „Instalaţii de stingere a 

incendiului cu gaze sub presiune ce folosesc ca agent activ gaze ecologice” şi normativul P118-2/2013. La 

o proiectare corectă, instalaţia de stingere cu NOVEC™ 1230 stinge incendiul din clasele A, B şi C, prin 

răcirea incintei protejate şi acţiune chimică asupra incendiului.  

Sistemul poate fi activat prin echipamente de detecţie şi comandă pentru sisteme automate de 

supraveghere şi control, sau manual, dacă este nevoie. 
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Suporții de susținere a conductelor vor fi de tip rigid pentru țeava montată . 

Montarea suporţilor se face conform reglementărilor tehnice legale în vigoare, ţevile (în mod special 

în vecinătatea duzelor) vor fi fixate fără a se permite nici un fel de deplasare pe direcţie verticală, având în 

vedere forţele de reacţie ce apar în timpul descărcării substanţei de stingere. Strângerea bridelor se va 

executa fără joc faţă de ţeava de pe direcţia verticală. 

Incintele protejate se vor testa pentru etanșeitate („DOOR FAN TEST”). Acest test se va efectua în 

conformitate cu Anexa E a standardului EN15004-1. Testul prespune o încercare de determinare a timpului 

minim de menținere a agentului în incintă. Se realizează prin amplasarea unui ventilator în interiorul unei 

deschideri spre incinta protejată care va presuriza, respectiv va depresuriza incinta pe intervale de presiune 

pozitivă și negativă (+10...+50 / -10..-50 Pa). Se vor măsura în aceste intervale atât debitul de aer 

introdus/evacuat cât și presiunea statică creată pentru a determina aria totală a ne-etanșeităților. Utilizând 

informațiile culese și formulele de calcul din standard se va calcula timpul de retenție al fiecărei incinte.  

Pentru a menține presiunea în intervalele normale, în zonele controlate de stingere se vor prevedea 

dispozitive de evacuare a vârfurilor de presiune pozitivă și negativă care se obțin la deversarea agenților 

chimici. 

 

Acreditarea centrelor de date  

Implementarea tuturor infrastructurilor tehnologice pentru funcționarea corectă a centrului de date 

se va executa conform recomandărilor UPTIME INSTITUTE TIER III respectiv IV. Se va obține certificarea de 

arhitectură (TCDD), cât și cea de Infrastructură funcțională (TCCF) din partea UPTIME INSTITUTE pentru 

fiecare centru de date în parte. 

 

3.2.2. Securitatea sistemului 

Securitatea infrastructurii de bază și a livrării de servicii IaaS/PaaS 

În cazul ambelor scenarii analizate în cadrul capitolului III, componenta de securitate are în vedere 

aplicarea acelorași principii și bune practici de securitate pentru protejarea infrastructurii de bază și a livrării 

de servicii IaaS/PaaS. Obiectivele principale de securitate sunt descrise în continuare fiind asigurate prin 

construirea unei arhitecturi de securitate modernă, flexibilă, rezilientă și scalabilă. 

Securitatea infrastructurii de bază CPG are ca scop asigurarea integrității, disponibilității și 

confidențialității informațiilor procesate, stocate și transmise în interiorul graniței fizice reprezentată de 

clădirile și rețelele de comunicații WAN și distribuție.  

Pentru asigurarea cerințelor CPG, componentele tehnologice și tehnice care alcătuiesc infrastructura de 

bază sunt: clădirile, instalațiile, dotările și echipamentele tehnologice aferente, echipamentele informatice 

și de comunicații, inclusiv echipamentele necesare asigurării securității cibernetice, precum și programele 

software și aplicațiile informatice implementate pentru a oferi posibilitatea furnizării partajate a resurselor, 

în mod securizat, conform modelelor de servicii stabilite, respectiv IaaS, PaaS sau SaaS. 
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Asigurarea protecției necesare se realizează prin definirea de cerințe și măsuri de securitate specifice 

pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil în ceea ce privește amenințările de securitate la adresa 

activităților de implementare, operare și mentenanță, și a componentelor tehnologice și tehnice. 

 

Securitatea Fizică 
Centrele de date puse la dispoziție pentru implementarea CPG au fost proiectate și edificate din 

materiale care să garanteze integritatea resurselor găzduite. 

În vederea găzduirii resurselor tehnice IT&C specifice infrastructurii de bază a CPG, centrele de date 

trebuie dotate cu: 

• sisteme de electroalimentare și de climatizare; 

• sisteme electronice de prevenire și detecție a intruziunilor: 

• sisteme de detecție și avertizare la incendiu; 

• sisteme de stingere a incendiilor; 

• sisteme de anunțare a mesajelor de urgență; 

• sisteme electronice de control acces; 

• sisteme care să permită sanitizarea mediilor de stocare disponibilizate la încheierea ciclului de 

viață; 

• sisteme electronice de supraveghere și înregistrare video a căilor de acces și a zonelor în care sunt 

găzduite sistemele informatice.  

Interiorul centrelor de date este proiectat și compartimentat astfel încât să permită definirea mai multor 

zone cu cerințe diferite de securitate. De asemenea, rack-urile sunt dotate cu uși metalice cu încuietori. 

 

Managementul bunurilor 

Pentru a asigura managementul bunurilor, în cadrul proiectului se va implementa o soluție pentru 

inventarierea resurselor hardware și software ale CPG care permite și adăugarea unor informații 

complementare acestora (e.g. licențe, persoane de contact). 

 

Securitatea Rețelelor 

Pentru asigurarea disponibilității, conexiunile de rețea trebuie să fie configurate în mod redundant.  

În fiecare centru de date trebuie să se asigure separarea logică/segmentarea a fluxurilor de date. 

Domeniile de securitate  vor putea fi interconectate doar prin soluții de filtrare a datelor. În funcție de 

tipologia traficului de date identificat, se vor utiliza și mecanisme suplimentare pentru detecția și 

prevenirea intruziunilor la nivel rețea. 

Fluxurile de date care utilizează doar resursele găzduite la nivelul aceluiași centru de date și cele 

utilizate pentru sincronizarea serviciilor infrastructurii de bază dintre centrele de date sunt considerate 
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fluxuri de date E-V (est-vest), iar cele care utilizează resurse din afara unui centru de date se consideră 

fluxuri de date N-S (nord-sud). 

 

Figura - Trafic de date N-S vs E-V 

Securitatea fluxurilor dintre diferitele domenii de securitate se va efectua prin soluția de securitate 

perimetrală dedicată, formată din Firewall UTM (în configurație redundantă) și Sandbox. Pentru asigurarea 

securității perimetrale, la nivelul interconectării cu rețeaua de Internet, în fiecare centru de date se va 

configura o soluție hardware de securitate Firewall - Sandbox. De asemenea, pentru mediul de test se va 

implementa o soluție de securitate Firewall - Sandbox identică din punct de vedere al capabilităților tehnice 

cât și al licențierii. 

Fluxurile de date care presupun comunicarea între resursele expuse de beneficiari diferiți din același 

centru de date vor fi filtrate, în funcție de capabilitățile platformei care asigură infrastructura CPG, fie ca 

flux de date N-S prin soluția de securitate perimetrală, fie ca trafic E-V prin module specifice de securitate 

ale soluției SDN. 

Pentru asigurarea interconectării infrastructurii de comunicații mobile implementate la nivelul CPG cu 

operatorii de telefonie mobilă precum și pentru interconectarea la resurse externe CPG prin conexiuni 

private, se vor utiliza instanțe Firewall UTM independente. 

 

Detecția intruziunilor 

În fiecare centru de date, se vor implementa mecanisme pentru detecția intruziunilor astfel: 
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• La nivelul fluxurilor de date din rețelele infrastructurii CPG se va implementa soluția APT pentru 

detectarea anomaliilor pe baza mecanismelor de inteligență artificială.  

• Resursele de rețea, atât hardware cât și software (ex. SDN) vor putea exporta informații tip flux (ex. 

metadate de trafic) către soluția dedicată de analiză de securitate a fluxurilor de rețea.Aceleași 

acțiuni vor putea avea loc și la nivelul sistemelor de operare, către soluții dedicate de analiză de 

securitate.Jurnalele/evenimentele de securitate sunt exportate către soluția SIEM pentru agregare, 

normalizare, corelarea informațiilor și generarea de noi evenimente de securitate. 

• Alertele generate de soluția SIEM și alte soluții de securitate vor fi transmise către o soluție 

software de orchestrare si automatizare a răspunsului la incidentele de securitate cibernetică 

folosită pentru eficientizarea operațiunilor de investigare și răspuns la incident atât din punctul de 

vedere al timpului de răspuns cât și al personalului necesar. 

 

Configurații securizate și conformitate 

Pentru fiecare dintre echipamentele hardware, sistemele de operare și serviciile care asigură 

infrastructura de bază a CPG, se vor defini, implementa și documenta configurații de securitate specifice. 

 

Managementul Identității, Autentificare și Autorizare 

Interacțiunile între subiect (inițiatorul unei cerințe de acces) și obiect (resursa accesată) se fac după 

parcurgerea proceselor de identificare, autentificare și autorizare. 

Autorizarea se va face pe bază de roluri (RBAC) care se stabilesc, atât pentru procesele automatizate, 

cât și pentru persoane. Toate rolurile se integrează la nivelul resurselor, cu drepturi specifice de executare 

a funcțiilor necesare. 

Managementul identității, al mecanismelor de autentificare și al rolurilor utilizate în procesul de 

autorizare, se efectuează într-o soluție centralizată. Soluția centralizată va permite integrarea cu alte soluții 

externe de identitate și autentificare. 

 

Criptarea 

Infrastructura de bază a CPG asigură mecanisme pentru criptarea datelor stocate şi în tranzit, atât 

pentru accesarea datelor, cât și pentru procesele de sincronizare, replicare sau back-up. 

 

Managementul evenimentelor de securitate 

Evenimentele de securitate, aferente tuturor soluțiilor hardware și software de la nivelul infrastructurii 

de bază tehnice a CPG, vor fi jurnalizate și exportate către soluția SIEM în vederea normalizării, corelării și 

generării alertelor de securitate. 

Soluția SIEM va utiliza resurse  dedicate, iar dimensionarea resurselor se va scala în funcție de nevoile 

de procesare.  
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Managementul actualizărilor 

Pentru gestionarea actualizărilor, atât firmware cât și software, se va implementa o soluție care permite 

stabilirea unei versiuni de pachete, în vederea testării funcționale și de securitate. În mediul de producție 

se vor instala doar pachetele validate în urma testării. 

 

Managementul configurațiilor și al schimbărilor 

În cadrul fazei de implementare se va defini, documenta și implementa un proces de gestionare a 

configurațiilor. Procesul trebuie să cuprindă identificarea configurațiilor, analiza de impact a modificărilor 

propuse, fluxuri de aprobare și activitățile specifice fazelor de implementare și post-implementare. 

 

Răspunsul la incidente de securitate 

Pe parcursul desfășurării fazei de implementare a proiectului se va documenta procesul de răspuns la 

incidentele de securitate și vor realiza modele tehnice de automatizare a acestuia. 

 

Continuarea activităților și recuperarea în caz de dezastru 

Procesul de continuare a activităților este susținut tehnic prin implementarea la nivelul infrastructurii 

de bază a unui set minimal de capabilități specifice, precum: construirea redundantă a arhitecturii fără 

elemente de tip single-point-of-failure pentru toate resursele hardware care asigură procesarea, stocarea 

și transmiterea informației, asigurarea accesului administratorilor la resurse prin rețele de tip out-of-band, 

asigurarea sincronizării informațiilor la nivelul infrastructurii de bază, definirea și implementarea unor 

politici de realizare periodică a copiilor de rezervă, definirea unor politici privind realizarea și actualizarea 

documentațiilor tehnice și de securitate. 

 

 3.2.3. Infrastructura de interconectare cu rețelele de comunicații electronice mobile 

Soluția constă în implementarea unei rețele centrale (core) în tehnologie 3GPP, prevăzută cu toate 

interfețele și licențele necesare interconectării de tip MOCN/MVNO cu rețelele publice de comunicații 

electronice, care asigură acces în regim de mobilitate la resursele CPG, pentru autoritățile și instituțiile 

statului.  

Dimensionarea și licențierea rețelei vor permite implementarea unei soluții hibride, cu arhitectură 

parțial dedicată și parțial publică de comunicații electronice care să permită furnizarea de servicii pentru 

un număr minim de 150.000 utilizatori. 

Soluția tehnică pentru core-ul de rețea în tehnologie 3GPP este una de tip software, în mediu 

virtualizat folosind mașini virtuale și/sau containere (cloud privat), de înaltă disponibilitate, on-premises 

care să permită controlul și configurarea tuturor serviciilor furnizate prin intermediul acestei infrastructuri. 
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Implementarea soluției prevede o configurație de înaltă disponibilitate la nivel de amplasament, 

precum și implementarea măsurilor de asigurare a redundanței geografice, astfel încât, chiar și în cazul 

unor dezastre majore, accesul la resursele core-ului implementat în cadrul CPG să fie disponibile 

neîntrerupt pentru autoritățile și instituțiile statului. De asemenea, se va furniza și un core de pre-producție 

pentru validare sau back-up în cazul upgrade-urilor majore. Componentele anterior menționate 

(primară/secundară/preproducție) vor avea o configurație hardware și software identică, inclusiv la nivel 

de licențiere, asigurând același nivel de funcționalitate, securitate și disponibilitate. 

 

Descrierea core-ului de rețea. Arhitectura fizică 
 

Arhitectura core-ului de rețea trebuie să aibă în componență minim următoarele 

elemente/funcționalități: BSC, MSC, GGSN, AuC, HLR, MME, SGW, PGW, PCRF, HSS, AMF, UPF, SMF, UDM, 

PCF, precum și IMS (având funcționalități de Voice over LTE (VoLTE), Video over LTE (ViLTE), SMS over LTE) 

și o componentă de mediation destinată furnizării datelor într-un format unitar aferent serviciilor de voce 

și date utilizate de beneficiari. 

Arhitectura core-ului de rețea 
Rețeaua trebuie să ofere pentru serviciile furnizate, următoarele funcționalități: eMBMS, QCI, 

AccesClassBarring, Allocation and Retention Priority, CS fallback și PS to CS continuity. 

Unele funcționalități ale core-ului de rețea pot fi implementate în blocuri comune (PCW-U cu UPF, PCW-

C cu SMF, PCRF cu PCF, HSS cu UDM HLR AuC), iar altele independent (MME, SGW, AMF, BSC, MSC, GGSN). 
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Base Station Controller (BSC) componentă din tehnologia GSM, cu atribuţii de administrare şi control 

asupra funcţionării stațiilor de bază (BTS), fiind în acelaşi timp unitatea de legătură între acestea şi centrul 

de comutare pentru comunicaţii mobile. 

Mobile Switching Center (MSC), componentă din tehnologia GSM, reprezintă legătura dintre sistemul 

stațiilor de bază al unei rețele celulare şi alte rețele de comunicații.  

Home Location Register (HLR), componentă din tehnologia GSM, este baza de date de referință în care 

sunt înregistrați parametrii abonatului. 

Authentication Center (AuC), componentă din tehnologia GSM, realizează autentificarea unui utilizator 

în rețea. 

Gateway GPRS Support Node (GGSN), componentă din tehnologia GSM, realizează transmisia 

pachetelor de date atunci când staţia mobilă se deplasează în teritoriu, schimbând aria de rutare prin 

trecerea de la un SGSN la alt SGSN.  

Mobility Management Entities (MME), componentă din tehnologia LTE, reprezintă nodul de control 

responsabil cu semnalizările dintre UE și EPC, cât și cele dintre eNodeB și EPC. Administrează toate funcțiile 

din control plane care au legătură cu abonații și managementul sesiunii. 

Serving Gateway (S-GW), componentă din tehnologia LTE, responsabilă cu rutarea și redirecționarea 

pachetelor către și de la eNodeB-uri la P-GW în user plane. 

Home Subscriber Server (HSS), componentă din tehnologia LTE, reprezintă baza de date centrală ce 

conține informații referitoare la datele utilizatorilor, profile de QoS, precum și orice restricții de acces la 

serviciile de roaming.  Îndeplinește funcțiile componentelor AuC și HLR din tehnologia GSM. 

Packet Data Network Gateway (P-GW), componentă din tehnologia LTE, care asigură conectivitatea UE 

la rețeleleor externe de comunicații de date reprezentând punctul de intrare și ieșire a traficului de date 

din rețea. 

Policy and Charging Rules Function (PCRF), componentă din tehnologia LTE, este responsabil pentru 

luarea deciziilor în ceea ce privește politicile de control și pentru controlul fluxului bazat pe politica de 

tarifare în PCRF. 

Access Mobility Management Function (AMF), funcție a core-ului de tehnologie NR, care primește toate 

informațiile legate de conexiune și sesiune de la echipamentul utilizatorului (UE) și este responsabilă cu 

gestionarea conexiunii și managementul mobilității. 

Session Management Function (SMF), funcție a core-ului de tehnologie NR, realizează gestionarea 

conexiunii: stabilirea, modificarea și eliberarea sesiunii PDU a UE și interacționează cu UDM și PCF pentru 

a configura fluxurile QoS. 

User Plane Function (UPF), funcție a core-ului de tehnologie NR, care gestionează toate funcțiile din user 

plane, precum rutarea și redirecționarea pachetelor. 

Policy Control Function (PCF), funcție a core-ului de tehnologie NR, îndeplinește funcțiile componentei 

PCRF din tehnologia LTE. 
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Unified Data Management (UDM), funcție a core-ului de tehnologie NR, gestionează datele pentru 

accesul autorizat, înregistrarea UE și profilele de rețea ale abonaților. 

 Având în vedere configurația core-ului menționată, necesitățile de interconectare și consultările de 

piață efectuate, au fost estimate echipamentele hardware minim necesare astfel: 

• Server procesare: 60 per site principal/secundar; 

• Server procesare: 40 pentru core preproducție; 

• Server de stocare: 1 per site principal/secundar/preproducție; 

• Data Center Gateway: 2 per site principal/secundar/preproducție; 

• Spine Switch: 2 per site principal/secundar/preproducție 

• Leaf Switch: 4 per site principal/secundar/preproducție; 

• Border Leaf Switch: 2 per site principal/secundar/preproducție; 

• GiLAN/SGi Firewall: 2 per site principal/secundar; 

• Security GW pentru interconectarea cu operatorii: 2 per site principal/secundar. 

Arhitectura necesară la nivel hardware a serverelor de procesare și stocare este completată de un set 

de switch-uri Ethernet în configurație spine – leaf, cu porturi de 100 Gbps pe partea de acces şi de rețea, a 

căror performanță este critică pentru asigurarea performanței întregului sistem. 

Arhitectura hardware și software vor fi dimensionate astfel încât soluția furnizată să permită 

interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice și să asigure o funcționare optimă conform 

modelului de arhitectură hibridă care presupune inclusiv integrarea unei componente RAN proprii. 

De asemenea, soluția va integra inițial și un număr limitat de celule radio în tehnologie LTE/NR, în 

vederea testării funcționalităților core-ului implementat.  

În ceea ce privește componenta RAN, un eNodeB/gNodeB de test va fi compus din RRU/RFU și BBU. BBU 

va permite extensia modulelor de procesare a semnalului în banda de bază. 

Arhitectura de interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice mobile: 
interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice mobile nu face obiectul proiectului, 
aceasta se va realiza printr-o achiziție separată. Cu toate acestea, soluția va fi compusă din toate 
echipamentele, interfețele, licențele necesare realizării interconectării cu rețelele operatorilor 
conform modelelor MVNO/MOCN.  

 
3.2.4.  Resurse de comunicații 

3.2.4.1 Infrastructura de interconectare cu rețelele private ale beneficiarilor 

Pentru asigurarea accesului din rețelele private ale beneficiarilor intervine nevoia ca infrastructura tip 

cloud să poată permite agregarea conexiunilor VPN de la nivelul fiecărui gateway distant respectând 

cerințele specifice de securitate. De asemenea, resursele găzduite în CPG trebuie să poată fi accesate din 

toate centrele de date care compun infrastructura tip CPG și în care aceste resurse ar putea fi migrate 

automat. Fiecare beneficiar găzduit în CPG va avea la dispoziție o instanță tip HUB VPN individuală, această 

instanță asigurând conectarea cu toate punctele de lucru ale clientului respectiv peste rețeaua privată 
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asigurată de STS, astfel încât orice utilizator distant cu drept de acces în rețeaua VPN a beneficiarului să 

poată consuma resursele informaționale disponibile în infrastructura tip cloud propusă. 

 

3.2.4.2 Infrastructura de transport optic DWDM 

În cadrul obiectivului principal de implementare a infrastructurii TIC de CPG este necesar a se realiza 

și obiectivul specific de furnizare a infrastructurii de comunicații și tehnologia informației pentru 

comunicația inter-datacenter și WAN. 

Infrastructura de comunicații inter-datacenter și WAN trebuie să asigure capacitate mare de transfer, 

securitate, latență minimă, disponibilitate și reziliență pentru a facilita accesul autorităților și instituțiilor 

statului la resursele CPG.  

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului este necesară modernizarea rețelei de 

comunicații existente prin achiziția de echipamente și soluții noi. Modernizarea rețelei de transport optic 

se va realiza având în vedere următoarele aspecte: 

• minimizarea timpului de indisponibilitate a serviciilor pe durata operațiunilor de modernizare; 

• asigurarea unei disponibilități de 99,999%; 

• asigurarea unei capacități de transport de minimum 2x100 Gbps pentru fiecare județ conectat la 

infrastructura interurbană de fibră optică; 

• asigurarea securității comunicațiilor prin criptarea traficului la nivel Layer 1; 

• minimizarea întârzierilor de tranzit și procesare a datelor prin rețea. 

Echipamentele și subansamblele de transport optic DWDM care fac obiectul achiziției vor asigura 

interconectarea celor patru centre de date și vor permite transportul unor capacităţi suplimentare de trafic. 

Pentru acomodarea noilor cerințe privind comunicațiile inter-datacenter este necesară modernizarea și 

extensia rețelei de transport optic DWDM existente astfel: 

• creșterea rezilienței rețelei de transport optic în tehnologie DWDM prin migrarea la o arhitectură 

ROADM colorless și directionless a tuturor nodurilor ce au minimum două direcții, arhitectură care să 

permită restaurarea serviciilor afectate de deranjamente pe rute alternative; 

• creșterea capacității rețelei la minimum 32 de canale pentru toate nodurile ROADM, care să poată 

asigura flexibilitatea necesară în viitor pentru acomodarea canalelor DWDM indiferent de capacitatea 

canalului sau de lărgimea de bandă a spectrului optic ocupat; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de 400 Gbps inter-datacenter; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de minim 100 Gbps pentru toate nodurile centrale 

de distribuție situate în municipiile reședință de județ; 

• asigurarea securității serviciilor prin criptarea layer 1 a link-urilor de WAN la nivelul echipamentelor 

DWDM, astfel încât să se asigure o latență minimă a legăturilor rețelei WAN; 

• creșterea disponibilității rețelei prin monitorizarea activă a infrastructurii de fibră optică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice se vor achiziționa: 
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• echipamente și subansamble de transport optic în tehnologie DWDM; 

• servicii de instalare și punere în funcțiune; 

• cursuri de pregătire pentru administrarea și operarea noilor echipamente; 

• echipamente de diagnosticare și testare a performanței rețelei. 

Pentru realizarea infrastructurii de comunicații între centrele de date prin legături redundante de tip 

full-mesh cu capacități de 400 Gbps, se va utiliza o infrastructură de rețea DWDM ROADM. 

 
Infrastructura de comunicații între centre de date 

Echipamentele DWDM asigură transportul datelor în tehnologie de multiplexare densă cu diviziune în 

lungime de undă. Nodurile DWDM cu cel puțin două direcții vor avea o arhitectură de tip ROADM și 

componente separate pentru minimum 2 direcții redundante, astfel încât să fie asigurată și redundanță la 

nivel de echipament. 

Componența fiecărui nod și a link-urilor este diferită, depinzând de numărul de servicii de transport 

drop-insert și pass-through, precum și de parametrii infrastructurii de fibră optică.  

 

3.2.4.3 Infrastructura comunicații WAN  

STS administrează o infrastructură integrată multiservicii, la nivel naţional, în scopul furnizării de 

servicii de telecomunicaţii speciale şi tehnologia informaţiei, cu grad ridicat de rezilienţă, autorităţilor 

publice din România. STS este responsabil şi garantează parametrii tehnici de performanţă, în vederea 
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asigurării funcţionării, continuităţii şi securităţii serviciilor TIC. În cadrul infrastructurilor şi reţelelor 

permanente, temporare şi mobile, sunt furnizate servicii integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

de tip voce-date-video şi de securitate asociate acestora. 

Pentru a îndeplini obiectivul proiectului, realizarea unei rețele noi de comunicații, presupune 

creșterea cheltuielilor operaționale și de capital, prin creșterea numărului de echipamente utilizate, a 

consumului de energie electrică, a spațiului ocupat și a capacității de răcire a sistemului de climatizare. Din 

acest punct de vedere este de preferat modernizarea rețelei de comunicații existente prin achiziția de 

componente noi, moderne, rețea care trebuie menținută în funcțiune deoarece furnizează servicii publice 

critice. 

Luând în considerare estimarea creșterii volumului de trafic de date, solicitat de aplicațiile din Cloud-

ul Guvernamental, este necesară asigurarea unor capacități de transport la nivelul fiecărui nod central de 

distribuție de la nivelul municipiului reședință de județ, care să acopere cerințele de bandă actuale și cele 

date de dezvoltările ulterioare. 

Pentru asigurarea accesului din rețelele private la infrastructura Cloud-ului Guvernamental, se va 

crește capacitatea rețelei WAN administrată de STS, astfel încât să se asigure o rată de transfer de minimum 

100 Gbps redundant pentru toate județele conectate prin fibră optică. Având în vedere asigurarea 

transportului unei capacități suplimentare de trafic agregate, precum și creșterea disponibilității serviciilor 

furnizate de rețeaua de transport, este necesară consolidarea soluțiilor existente la nivelul STS prin achiziția 

unor echipamente și subansamble pentru rețeaua WAN în tehnologie IP/MPLS. 

Echipamentele și subansamblele care fac obiectul achiziției vor permite asigurarea transportului unei 

capacităţi suplimentare de trafic agregate, precum şi creșterea disponibilităţii serviciilor furnizate de 

rețeaua de transport pentru infrastructura Cloud-ului Guvernamental. 

Aceste cerinţe vor fi îndeplinite prin: 

• asigurarea de legături redundante către zona de agregare/distribuţie pentru toate amplasamentele 

proiectului; 

• creșterea capacității de interconectare cu echipamentele de distribuţie servicii la 100 Gbps în 

municipiul Bucureşti şi municipiile reşedinţă de judeţ; 

• consolidarea router-elor de tip metro ethernet existente în rețeaua STS prin realizarea redundanţei 

şi creşterea capacităţii de procesare la nivelul cardurilor de linie. 

În vederea creșterii capacității rețelei WAN administrată de STS, astfel încât să se asigure o rată de 

transfer de minimum 100 Gbps redundant și criptat pentru toate județele conectate prin fibră optică, este 

necesară achiziția de echipamente și subansamble de  rutare. Echipamentele și subansamblele vor fi 

instalate în sediile STS și alte amplasamente tehnice cu punct de prezență STS, pentru oferirea unei 

disponibilități sporite și care să asigure o capacitate de transport pregătită să susțină evoluția traficului în 

rețea. 
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 Echipamentele și subansamblele propuse pentru consolidarea routerelor existente în rețeaua WAN 

STS sunt următoarele: 

1. Echipament router WAN - asigură toate funcționalitățile unei rețele WAN de tip Carrier 

Ethernet și se integrează funcțional cu echipamentele existente în rețeaua STS; 

2. Cartelă minim 4 porturi 100G - cartelă cu interfețe de conectare minim 4x100 Gigabit 

Ethernet pentru asigurarea legăturilor cu echipamentele de distribuție și cele care compun infrastructura 

CPG; 

3. Licență cartelă - licență servicii MPLS Layer 3 VPN și VRF pentru cartela minim 4p 100G; 

4. Interfață de conectare 100G tip 1- interfață de conectare 100 Gigabit Ethernet tip modul 

optic QSFP-100G-SR4-S; 

5. Interfață de conectare 100G tip 2- interfață de conectare 100 Gigabit Ethernet tip modul 

optic QSFP-100G-LR4-S. 

 

3.2.5. Arhitectura informatică a CPG 

Infrastructura tehnică necesară furnizării serviciilor de tip IaaS, se grupează la în unități denumite 

generic “unitate de cloud”. Dimensionarea zonelor funcționale din cloud se va estima ca fiind un număr de 

unități de cloud de un anumit tip. Distribuirea infrastructurii în unități de cloud în cadrul procesului de 

estimare nu impune separarea fizică sau logică a respectivelor unități în infrastructura ce va fi 

implementată. 
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 Figura  - Arhitectură de referință -  centrele de date București și Cristian (BV) 

 
 Figura -  Arhitectură de referință - centrele de date Sibiu și Giroc (TM) 

 

Structura tipurilor de unități de cloud  

1. Unitate de cloud de procesare și stocare hiperconvergentă va conține: 

• 64 echipamente de tip server 

• 24 echipamente de rețea 

2. Unitate de cloud de procesare mission critical va conține: 

• 1 echipament de procesare de tip mission critical 

• 4 echipamente de rețea 

3. Unitate de cloud de stocare enterprise va conține: 

• echipament de stocare enterprise de tip object 

• echipament de stocare enterprise de tip file 

• 2 echipamente de rețea  

4. Unitate de cloud backup și arhivare va conține: 

• echipament de stocare de backup 

• librărie de benzi  

• 4 echipamente de rețea  
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5. Unitate de cloud de stocare mission critical va conține: 

• echipament de stocare de tip block 

• 2 echipamente de rețea 

 

6. Unitate de cloud de baze de date enterprise va conține: 

• Oracle Exadata Quarter Rack sau alt echipament cu performanțe similare 

• 4 echipamente de rețea  

 
7. Unitate de cloud de test de procesare și stocare va conține: 

• 24 echipamene de procesare  

• 8 echipamente de rețea  

  

8. Unitate de cloud de test de stocare va conține: 

• echipament de stocare de tip block 

• echipament de stocare de tip file  

• echipament de stocare de tip object 

• echipament dedicat de backup 

• librărie de benzi  

• echipament de arhivare  

• 2 echipamente de rețea 

 

Componente software pentru furnizarea serviciilor 

IaaS reprezintă un model de serviciu ce va fi pus la dispoziția beneficiarilor, oferind resurse hardware de 

procesare, memorie, stocare și conectivitate, înlocuind astfel infrastructura din cadrul unui centru de date 

tradițional, cu tehnologii de tip cloud. 

Modalitatea de licențiere a software-ului aferent infrastructurii de bază ce rulează pe fiecare tip de 

unitate de cloud cu rol în abstractizarea resurselor fizice: 

 

Unitatea de cloud de procesare și stocare hiperconvergentă 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS sau PaaS, în funcție de necesități, 

astfel încât toate procesoarele din unitatea de cloud să fie licențiate.  

 

Unitatea de cloud de procesare mission critical 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS pentru toate procesoarele. 

 

Unitatea de cloud de stocare  enterprise 
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Acest tip de unitate de cloud  va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil către unitățile de cloud de procesare. 

  

Unitatea de cloud de stocare mision critical 

Acest tip de unitate de cloud va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil către unitățile de cloud de procesare. 

  

Unitatea de cloud de backup și arhivare 

Acest tip de unitate de cloud va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe software 

și hardware de stocare,backup și arhivare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare disponibil 

pentru operațiuni de backup și arhivare. 

  

Unitatea de cloud baze de date enterprise   

Din punct de vedere al soft-ului bazei de date,  această zonă va fi licențiată cu software specific, la 

ultima versiune stabilă  și opțiuni uzuale  precum și licențe pentru replicare.  

Unitatea de cloud va conține licențele minime pentru funcționare, urmând ca ulterior acestea să fie 

suplimentate în funcție de necesități. 

  

Unitatea de cloud de test de procesare: 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS sau PaaS, în funcție de necesități, astfel 

încât toate procesoarele din unitatea de cloud să fie licențiate 

  

Unitatea de cloud de test de stocare: 

Acest tip de unitate de cloud  va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe software 

și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare disponibil către 

unitățile de cloud de procesare de test. 

Numărul de unități de cloud, din fiecare tip de unitate de cloud și din fiecare centru de date, va fi dinamic 

în funcție de procesele de migrarea/găzduirea în cloud a sistemelor informatice. 

Numărul unităților de cloud și structura fiecăreia se vor stabili pe baza necesităților de 
procesare enumerate în capitolul prezent, însă vor fi adaptate tehnologic la modul de livrare a 
infrastructurilor cloud . 

 

Dimensionarea infrastructurii din fiecare centru de date  
 

  Unitate de Cloud (UC)  
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SB 1 0 1 1 0 0 0 0 
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Recuperare în caz de dezastru 

Mecanismele pentru sprijinirea recuperării în caz de dezastru se vor implementa prin sincronizări de 

storage în următoare cazuri:  

• Zone de storage de backup dintr-un centru de date se vor replica în alt centru de date, pentru a 

asigura existența backup-urilor în cazul unui incident dezastruos.  

• Zone de baze de date se vor replica prin mecanisme specifice într-un al doilea centru de date. 

• Totodată, sincronizarea datelor va fi pusă la dispoziție, la cerere, de către administratorul CPG prin 

replicarea asincronă a mediilor de stocare. 

Aceste mecanisme trebuie să fie capabile să reziste oricărui tip de eșec, precum eșecul unei singure 

componente, al unei zone de storage sau pierderea conectivității între aceste zone, iar datele vor rămâne 

disponibile. 

 

Înaltă disponibilitate a sistemelor găzduite 

Această caracteristică se va putea implementa prin construcția sistemelor informatice și aplicațiilor 

într-un model cu minim 2 site-uri de către administratorul sistemului informatic (Beneficiar). Pentru ca 

acest model de construcție a sistemelor informatice să fie posibil, soluția de CPG va pune la dispoziție căi 

de comunicație cu lățime de bandă mare și latență scăzută între centrele de date și mecanisme de 

interconectare a sistemelor informatice. Sincronizările datelor, cât și a bazelor de date vor fi în sarcina 

administratorilor aplicațiilor informatice. 

 

Resurse pentru furnizarea modelului IaaS 

Infrastructura hardware TIC conține următoarele tipuri de echipamente necesare asigurării 

infrastructurii de bază: 

Componenta hipervizor 

În platforma de cloud, fiecare componentă hardware de procesare trebuie să permită instalarea unui 

produs software, un hipervizor, pentru a adăuga un nivel de abstractizare care tratează CPU/puterea de 
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procesare, memoria RAM, stocarea și alte resurse fizice, ca un conglomerat de resurse ce vor putea fi 

relocate între sistemul gazdă și mașinile virtuale. 

 

Componente software pentru furnizarea modelului IaaS 

Resursele pentru furnizarea modelului IaaS  se vor  implementa atât conform cerințelor definite în 

capitolul curent, cât si printr-o  solutie full stack dezvoltată de provideri de tehnologii cloud și implementată 

în mod unitar și indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

IaaS reprezintă un model de serviciu ce va fi pus la dispoziția beneficiarilor, oferind resurse hardware de 

procesare, memorie, stocare și conectivitate, înlocuind astfel infrastructura din cadrul unui centru de date 

tradițional, cu tehnologii de tip cloud. Pentru autentificare, infrastructura care va furniza serviciile IaaS se 

va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Infrastructura care va furniza serviciile IaaS (Infrastructure as a Service) va conține următoarele 

componente: 

SDN - Software defined network - Tehnologia SDN reprezintă o abordare a managementului rețelei care 

permite o configurare  dinamică și eficientă din punct de vedere programatic. Prin acest model, ansamblul 

proceselor din cloud oferă o îmbunătățire a performanței și o mai bună monitorizare a rețelei față de 

conceptele tradiționale existente. 

SDS - Software defined storage - Tehnologia SDS reprezintă cuplarea și abstractizarea resurselor de 

stocare din mediul fizic hardware în platforma de cloud pentru a crea o flexibilitate, eficiență și o 

scalabilitate mai rapidă, transformând stocarea într-o resursă programabilă.  Această abordare va permite 

resurselor de stocare să facă parte din arhitectura platformei de cloud, unde toate resursele vor putea fi 

automatizate și orchestrate cu ușurință.  Componenta de provizionare infrastructură este  o componentă 

software prin care se va putea ține evidența infrastructurii fizice: unități de procesare și componentele 

interne ale acestora. Această soluție va trata resursele fizice, de procesare, rețea și stocare, pe întreg ciclul 

de viață pentru integrarea  în cloud, transformând resursa fizică într-o resursă elastică.  

Servicii Partajate  ce vor fi partajate la multiple noduri de procesare, precum: 

• Catalog de imagini - această resursă va putea fi disponibilă în mai multe regiuni din CPG; 

• Identitate federalizată - identificarea, autentificarea și autorizarea utilizatorilor din cloud va fi 

configurată prin intermediul unui set de politici, practici și protocoale, aflate într-un singur loc. 

Astfel, pot exista sisteme multiple ce vor oferi acest set de acțiuni, însă va fi de ajuns ca doar unul 

să fie activ la un moment dat. 

• Domain Name Server (DNS) este un serviciu care va permite gestionarea și administrarea 

înregistrărilor DNS, utilizat pentru identificarea domeniilor din internet sau din alte rețele private 

CPG pe bază de IP.  
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• Load Balancer este serviciu avansat de rețea care va permite balansarea traficului pe mai multe 

noduri. Acest lucru va asigura capabilitatea prin care multiple cereri vor fi împărțite către mai multe 

servere, astfel încât se va reduce încărcarea.  

Backup/Arhivare - CPG va pune la dispoziție o soluție, cu facilități de tip self service, prin care se 

vor putea salva datele din cadrul volumelor de stocare, a instanțelor virtuale, cât și arhitectura rețelelor 

virtuale. 

Resurse pentru furnizarea modelului PaaS 

Resursele pentru furnizarea modelului PaaS  se vor  implementa atât conform cerințelor definite în 
capitolul curent, cât si printr-o  solutie full stack dezvoltată de provideri de tehnologii cloud și implementată 
în mod unitar și indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

Platformă integrată pentru dezvoltarea de aplicații într-un mod agile 

Infrastructura de CPG va oferi, atât la nivel IaaS cât și la nivel PaaS, instrumente ce vor sprijini echipele 

tehnice implicate în dezvoltarea de aplicații și sisteme informatice pentru instituțiile publice, și vor 

eficientiza procesele de implementare. Aceste instrumente vor permite implementarea fluxurilor de 

Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), precum și lucrul colaborativ în activitățile de 

implementare. 

Aceste instrumente vor fi reprezentate cel puțin de: software management proces de dezvoltare, 

software-uri CI/CD (instrumente stocare cod sursă, instrumente de compilare a codului, instrumente de 

stocare a artefactelor rezultate în urma compilării, instrumente de verificare a calității codului).  

Container Platform Management 

CPG va pune la dispoziție o platformă multi-tenant, bazată pe Kubernetes, sau orice altă tehnologie 

similară, ce va oferi posibilitatea de scalare a aplicațiilor,  gestionare a containerelor, monitorizare a 

proceselor și modificărilor. Proprietarii de aplicații și echipele de dezvoltare care utilizează platforma se pot 

concentra mai mult pe dezvoltarea produsului lor, decât pe operațiuni de ziua a doua („Day 2 operations”, 

gestionarea infrastructurii și adaptarea produsului la cerințele acesteia). Această platformă  se va integra 

cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Componenta de baze de date enterprise folosește o platformă integrată proiectată să ofere 

mecanisme superioare și disponibilitate ridicată pentru bazele de date. Va avea o arhitectură modernă, 

modulară, utilizând concepte de cloud. Aceasta va conține servere de procesare baze de date și servere de 

stocare. 

Infrastructura de CPG va prezenta zone specifice cu licențe care vor putea fi completate de beneficiari, 

în funcție de aplicațiile migrate în Cloud-ul Guvernamental, cu software Oracle, Microsoft, IBM etc, pentru 

compatibilitate cu bazele de date utilizate la nivelul instituțiilor găzduite inclusiv cu componente de 

migrare. 

 

Integrare continuă în mediul PaaS 
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Un alt obiectiv important este automatizarea procesului de migrare și de adopție a serviciilor Cloud prin 

stabilirea unor metode, procese și metodologii de dezvoltare software, precum și prin automatizarea 

proceselor de livrare a aplicațiilor sau a funcționalităților noi în Cloud, cu o viteză ridicată. 

Acest proces automatizat de dezvoltare trebuie să conțină o platforma automată, care să asigure 

calitatea codului produs publicat la orice moment în Cloud. Este necesară identificarea arhitecturii 

platformei, implementarea și evaluarea acesteia, dar și testarea automată a aplicațiilor/functionalităților 

înainte de publicarea acestora în Cloud. Se va implementa un mecanism automat de livrare a aplicațiilor 

software in Cloud, care este independent de limbajul de programare în care aplicația software a fost 

dezvoltată. 

 

Resurse globale de administrare a infrastructurii cloud  

 Telemetrie (monitorizare) este o soluție prin care va evalua starea sistemelor distribuite și va 

elimina nevoia de a depinde de mai mulți furnizori pentru generarea datelor de telemetrie precum și 

posibilitatea de a fi exportate în mai multe formate sau integrate cu alte aplicații de vizualizare a datelor. 

Soluția de telemetrie va oferi un set de API-uri, SDK-uri, biblioteci și integrări care își propun să 

standardizeze generarea, colectarea și gestionarea datelor de telemetrie (jurnale, metrici). Pentru 

autentificare, soluția de telemetrie se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG.  

 Inventarul resurse hardware și software se va realiza printr-o soluție de gestionare a sistemelor 

care va face infrastructura simplu de implementat, scalat și gestionat în medii fizice, virtuale și cloud. Soluția 

va permite controlul întregului ciclu de viață al sistemelor și va asigura rularea eficientă, în siguranță și în 

conformitate cu diferite standarde. Prin automatizarea  sarcinilor  de întreținere a sistemelor, platforma va 

crește eficiența, va reduce costurile operaționale și va permite platformei de CPG să răspundă mai bine 

nevoilor strategice. Pentru autentificare, soluția de inventariere resurse hardware și software se va integra 

cu soluția de single sign on prezentă în CPG.  

Agregare jurnalizări printr-un  un motor de căutare și analiză distribuit pentru toate tipurile de date, 

inclusiv textuale, numerice,  structurate și nestructurate. Va oferi un API-REST precum și un set de 

instrumente  folosit pentru asimilarea, îmbogățirea, stocarea, analizarea și vizualizarea datelor. Va 

include  o colecție de agenți de transport pentru trimiterea datelor către nodul central. Pentru 

autentificare, soluția de agregare jurnalizări se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Automatizare printr-o soluție care va ajuta la standardizarea modului în care automatizarea și 

configurarea va fi implementată, inițiată, delegată și auditată. Componentele și fluxurile de lucru vor putea 

fi realizate prin intermediul unor fișiere text, de tip yaml folosind, un API REST sau o interfață web. O 

provocare a arhitecturii Cloud, este păstrarea infrastructurii ușor de implementat și gestionat. Organizațiile 

adoptă rapid infrastructura ca și cod (IaC) pentru implementări mai rapide și mai scalabile. IaC este mai 

mult decât automatizarea infrastructurii, aplicându-se practicile software tradiționale, prin reutilizarea 

codului cu ușurință pentru a redistribui mai multe resurse sau a face modificări punctuale. 
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 Automatizarea infrastructurii nu numai că reduce rata de eroare asociată cu furnizarea manuală a 

resurselor, ci permite rularea, fără probleme, de  infrastructuri paralele. Una dintre provocările în 

implementarea noului software în producție, este reducerea la minimum a timpului de nefuncționare. 

Diferitele abordări de implementare mențin două medii de producție identice, permițând lansarea de 

produse software sau funcționalități noi cu timp de nefuncționare minim.  

 IaC oferă oportunitatea de a introduce CI/CD (integrarea continuă/livrarea continuă) în procesele IaaS. 

După ce noul serviciu este testat cu succes într-un mediu izolat, utilizatorul este gata să transmită codul, cu 

ajutorul unei cereri.  În loc să gestioneze modificarea infrastructurii local, este de dorit ca definiția 

actualizată a infrastructurii să fie controlată printr-un mecanism de gestionare al codului - SCM (Source 

Code Management). Acest lucru oferă în mod natural o pistă de audit detaliată pentru modificări. Controlul 

versiunilor este, de asemenea, foarte util pentru restabilirea oricăror modificări potențiale sau pentru 

diagnosticarea oricăror probleme. 

Încorporarea testării la începutul procesului este o strategie mult mai eficientă. Testele IaC pot fi 

utilizate în mod continuu pentru a evalua impactul schimbărilor asupra componentelor și pentru a oferi 

rapid feedback utilizatorilor  pentru a evita schimbările nepotrivite. Pentru autentificare, soluția de 

automatizare se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Identitate printr-o soluție de identitate și autentificare, bazată pe LDAP, care va ajuta la menținerea 

centralizată a utilizatorilor platformei. De asemenea, platforma va include și o soluție de single sign on 

(SSO), folosind ca bază de utilizatori soluția de identitate și autentificare.  Soluția va fi instalată într-o 

manieră rezilientă în toate cele 4 centre de date. 

Load Balancer Avansat printr-un serviciu de balansare avansat cu mecanisme suplimentare de protecţie 

de tip WAF. Pentru autentificare, soluția de balansare se va integra cu soluția de single sign on prezentă în 

CPG. 

Dashboard-uri preconfigurate pentru aplicațiile menționate anterior. Fiecare aplicație va folosi 
datele preluate de la diverse instanțe și aplicații pentru a afișa  diferite informații, diagrame și 
grafice. Pentru soluția de telemetrie vor fi create dashboard-uri cu privire la resursele libere cât și 
resursele ocupate în platforma IaaS la nivelul sistemului gazdă (CPU, RAM, disk, uptime, network). 
De asemenea vor fi captate metrici și din soluția software de tip IaaS cu privire la componente 
(baze de date, cozi, instanțe, proiecte etc). Pentru soluția de jurnalizări vor fi prezentate 
dashboard-uri focusate către tipurile de date ingerate (ex. pentru apelarea unui modul din soluția 
IaaS va exista un dashboard în soluția de agregare jurnalizări unde va fi prezentat numărul de 
apeluri către acel modul într-o perioadă de timp). 
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3.2.6. Cerințe funcționale pentru livrarea SaaS 

3.2.6.1 Platforma marketplace 

Situația actuală și cerințe funcționale pentru componenta Marketplace  
În majoritatea Cloud-urilor, fie ele de tip privat, public, comunitar sau hibrid, există o componentă 

care asigura interfața cu utilizatorul final prin intermediul căreia  sunt puse la dispoziție funcționalități de 

magazin electronic pentru achiziționarea de produse sau servicii  furnizate de respectivul Cloud. 

Cloud computing oferă o nouă paradigmă de afaceri pentru utilizarea de resurse IT. Acesta permite 

organizațiilor să creeze și să utilizeze servicii IT și de afaceri la cerere din surse optime pentru a-și maximiza 

utilizarea și rentabilitatea. Aceasta poate fi între organizații sau în cadrul unei singure organizații. 

 

 

Figură - Paradigmă de afaceri pentru utilizarea de resurse IT în Cloud 

Serviciile furnizate de un Cloud sunt implementate în diferite medii, de exemplu medii private sau multi-

tenant: 

- Business Process as a Service (BPaaS) este un exemplu de serviciu ce oferă capacitatea de a 

gestiona un întreg proces de afaceri ca serviciu în cloud. În general, capacitățile de bază ale unei 

platforme BPaaS (adică software, tehnologie, resurse de infrastructură etc.) sunt deținute și 
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gestionate de Furnizorul de servicii cloud. Cu toate acestea, consumatorul de servicii cloud este 

autoritatea sursă pentru informații/date care traversează procesele de afaceri 

- Information/Data as a Service (DaaS) este un alt exemplu de Serviciu Cloud în care Furnizorii de 

Servicii Cloud pun la dispoziție seturi de informații/date și metadate asociate folosind unul sau mai 

multe standarde stabilite. Toate celelalte servicii autorizate pot folosi informațiile/datele (sau 

subseturile acestora)  fără îngrijorări cu privire la menținerea calității acestora. Această clasă de 

servicii este utilă în special pentru seturi de date mari și complexe, cum ar fi informațiile/datele 

guvernamentale deschise. 

Modelul de referință al ecosistemului Cloud trebuie considerat ca o extensie a unui model de tip 

arhitectură de întreprindere(Enterprise Architecture Model). Modelul este utilizat pentru a defini 

arhitectura pentru orice scenariu specific aplicabil pentru o întreprindere care utilizează soluții de 

construcție (SBB - Solution Building Blocks) implementate de orice participant nou sau existent al unui 

ecosistem cloud. Vizibilitatea acestor capacități variază în funcție de rolul (rolurile) participanților. 

 

Figură - Modelul de referință al ecosistemului cloud 

Din punctul de vedere al soluțiilor de construcție - SBB - Solution Building Blocks, majoritatea cloud-

urilor se bazează pe următoarele categorii de servicii: 

- Servicii de suport pentru dezvoltare (Business Support Services) 
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- Servicii de suport operațional (Operational Support Services) 

- Servicii de securitate în cloud (Cloud Security Services) 

- Servicii de performanță (Performance Services) 

- Servicii de interconectare și portabilitate (Interoperability and Portability Services) 

- Servicii de management și prezentare catalog produse software si servicii software (Product 

Catalog Services) 

- Servicii de management și prezentare catalog de resurse (Resource Catalog Services) 

 

Servicii de suport pentru dezvoltare (Business Support Services) 
Serviciile de asistență pentru dezvoltare oferă capabilitățile legate de afaceri necesare pentru a 

simplifica și susține activitățile specifice de la capăt la capăt ale unui ecosistem cloud dpdv comercial. 

ü Serviciu Contabilitate (Accounting Service) 

Serviciul de Contabilitate gestionează costurile pentru datele de utilizare a Serviciului Cloud folosind un 

set de politici predefinite. Furnizorii de servicii cloud permit emiterea unei facturi pentru mai multe 

abonamente la servicii cloud pentru consumator și combinarea utilizării de la mai multe abonamente 

pentru a se califica pentru reduceri de prețuri de volum în funcție de cerințe. De asemenea, gestionează și 

alte activități legate de contabilitate (procesează plăți, urmărește facturile etc.). 

 

ü Serviciul de Audit și Raportare (Auditing & Reporting Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS,  Serviciul de Audit și Raportare oferă un mecanism de înregistrare a 

activităților (inclusiv excepții și evenimente) și le păstrează pentru o perioadă de timp convenită pentru a 

sprijini investigațiile viitoare. Trebuie avut grijă pentru a minimiza degradarea performanței și riscul de 

întrerupere a proceselor de afaceri. Acesta generează rapoarte pentru a desfășura în mod eficient activități 

de operațiuni de afaceri orientate către clienți. 

 

ü Serviciul de conformitate și politici (Compliance & Policies Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS,  Serviciul de conformitate și politici definește, integrează și aliniază activități 

precum guvernanța corporativă și conformitatea corporativă cu legile și reglementările aplicabile. Menține 

o structură organizațională, un proces, instrumente și politici de afaceri pentru a asigura respectarea legilor 

și reglementărilor aplicabile. 

 

ü Serviciul de management al Consumatorilor (Consumer Service) 

Serviciul pentru consumatori ( cunoscut și sub numele de Managementul clienților -CRM) oferă o vedere 

asupra informațiilor consumatorilor de servicii cloud pentru a se asigura că se acordă o atenție eficientă și 

că informațiile despre relațiile cu consumatorii sunt bine gestionate. 
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ü Serviciul de Contractare(Contract & Agreement Service) 

Serviciul de Contractare se ocupă de ciclul de viață al contractului (configurare, negociere, închidere, 

reziliere etc.) și modalitățile în care sunt oferite și gestionate diferite aspecte ale Serviciilor Cloud pentru 

consumatorii de servicii cloud. Contractul stabilește termenii și condițiile de utilizare a serviciului 

(constrângeri, costuri și informații de facturare) de către consumatorul serviciului cloud și include politicile 

aplicabile privind serviciile cloud, acordurile la nivel de serviciu (SLA) – disponibilitate, performanță etc. – 

pentru a se asigura că Cloud Furnizorii de servicii furnizează servicii care îndeplinesc acordul definit. 

 

ü Serviciul de contorizare (Metering Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS, Serviciul de contorizare este esențial pentru facturarea/încărcarea 

Serviciilor Cloud și a utilizărilor lor subadiacente de resurse (de exemplu, Serviciile Cloud, alocarea și 

consumul de resurse). Oferă o capacitate de măsurare cu un anumit nivel de abstractizare adecvat tipului 

de serviciu. 

 

ü Serviciul de Comenzi (Order Service) 

Serviciul de Comenzi controlează ciclul de viață al comenzilor de Servicii Cloud (de la primirea cererii de 

furnizare a Serviciului Cloud până la deprovizionare). Utilizează Serviciul de contabilitate. 

 

ü Serviciul de solicitare Servicii Cloud (Service Demand Service) 

Furnizorii de servicii cloud ar putea activa mai multe modele de abonament pentru taxarea utilizării 

Serviciilor de cloud prin utilizarea Serviciului de abonament. Aceste modele de abonament pot include 

termene de plată fixe sau cu plata în funcție de utilizare. Furnizorul de servicii cloud monitorizează alocarea 

și consumul de servicii cloud și rambursarea către consumatorii săi abonați pe baza modelelor de 

abonament. 

 

Servicii de suport operațional (Operational Support Services) 
Serviciile de asistență operațională permit capabilitățile pentru operațiuni eficiente ale Platformei 

de Cloud Guvernamental. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru  asistență operațională din perspectiva 

ABB - Architecture Building Blocks: 

 

ü Serviciu de tratare a incidentelor și problemelor (Incident & Problem Handler Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS, Serviciul de gestionare a incidentelor și problemelor se ocupă de tratarea 

incidentelor legate de servicii și probleme asociate și efectuează analiza cauzei principale. Pot  fi stocate 

informații într-un depozit de suport cunoștințe pentru analize ulterioare, de exemplu, pot include analiza 

tendințelor pentru a permite evoluția Serviciilor Cloud pentru a preveni incidentele viitoare. 
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ü Serviciul de active și licențe IT ( IT Asset & License Service) 

Serviciul IT Asset & License controlează acordurile de licență pentru diferite aspecte ale Serviciilor Cloud 

de tip SaaS care pot fi achiziționate și vândute. Furnizorii de servicii cloud vor permite, de asemenea, 

consumatorilor de servicii cloud să închirieze sau să cumpere licențe de la furnizorii de software/soluție sau 

să furnizeze licențe la cerere. 

 

ü Serviciul de management al Ciclului de viață 

Serviciul de management al Ciclului de viață (alias Service Delivery Management) controlează ciclul de 

viață al serviciilor cloud din marketplace (inclusiv resurselor cloud subadiacente ale componentelor SaaS) 

de la furnizare până la deprovizionare în mod dinamic (unii furnizori de servicii cloud utilizează fluxul de 

lucru pentru a gestiona procesul). De asemenea, oferă vizibilitate, control și automatizare în mediile cloud 

(de exemplu, medii private, publice și hibride) pentru a aborda provocările critice pentru Platforma Cloud. 

 

ü Serviciul de conformitate SLA ( SLA Compliance Service) 

Pentru a asigura un nivel înalt de servicii standard pentru serviciile cloud, consumatorii de servicii cloud 

solicită implementarea strictă a SLA-urilor de la Furnizorii de servicii cloud. Orice degradare a performanței 

serviciului ar putea avea un impact grav asupra operațiunilor utilizatorilor finali. Serviciul de conformitate 

cu SLA ajută la definirea SLA-urilor, asigură conformitatea acestora și îmbunătățește relațiile cu Furnizorii 

de servicii cloud. Acest serviciu oferă evaluare în timp real și raportare de conformitate cu SLA pentru 

Serviciile Cloud. 

 

Servicii de securitate în cloud (Cloud Security Services) 
Serviciile de securitate în cloud oferă un set larg de capabilități de functionalitati pentru a proteja 

datele/informațiile, software-ul și serviciile de infrastructură asociate Platformei Cloud Guvernamental.  

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard  de securitate din perspectiva ABB - 

Architecture Building Blocks: 

 

ü Protecția datelor(Data Protection) 

Protecția datelor trebuie să acopere toate etapele ciclului de viață al datelor, tipurile de date și starea 

acestora. Ciclul de viață al datelor include crearea, stocarea, accesul, schimbul, partajarea și retragerea. 

Tipurile de date includ date nestructurate, cum ar fi documentele de procesare a textului, date structurate, 

cum ar fi datele din bazele de date și date semi-structurate, cum ar fi e-mailurile. Stările de date includ Data 

at Rest (DAR), Data in Transit (DIT) (cunoscute și ca „date în mișcare” sau „date în zbor”) și Data în uz (DIU). 

Serviciile de control al  Protecției datelor includ managementul ciclului de viață al datelor, prevenirea 
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scurgerilor de date, protecția proprietății intelectuale cu gestionarea drepturilor digitale și servicii 

criptografice, cum ar fi managementul cheilor și criptarea PKI/simetrică. 

 

ü Serviciul pentru Managementul Riscului de guvernare  și conformitate al Cloud-ului (Governance 

Risk & Compliance) 

Integrează și aliniază activități precum guvernanța, managementul riscului beneficiarilor și 

conformitatea cu legile și reglementările aplicabile. Componentele includ managementul conformității 

(care asigură conformitatea cu toate politicile și standardele interne de securitate a informațiilor), 

managementul furnizorilor (pentru a se asigura că furnizorii de servicii externalizate respectă politicile de 

securitate a informațiilor intenționate și contractuale, aplicând conceptele de proprietate și custodie), 

managementul auditului  pentru îmbunătățire, managementul riscului IT (pentru a se asigura că riscurile 

de toate tipurile sunt identificate, înțelese, comunicate și fie acceptate, remediate, transferate sau evitate), 

managementul politicilor (pentru a menține o structură organizațională și un proces care sprijină crearea, 

implementarea, gestionarea excepțiilor etc. 

 

ü Politicii și standarde de Securitate ( Policy & Standards) 

Politicile de securitate fac parte dintr-o abstractizare logică a arhitecturii de securitate a ecosistemului 

Platformei. Acestea sunt derivate din cerințele funcționale bazate pe riscuri și există la un număr de niveluri 

diferite, inclusiv securitatea informațiilor, securitatea fizică, continuitatea fluxurilor, securitatea 

infrastructurii, securitatea aplicațiilor, precum și managementul global al riscului operațional al 

mecanismelor funcționale ale Platformei. Politicile de securitate sunt declarații care captează cerințe care 

specifică tipul de securitate și cât de mult ar trebui aplicat pentru a proteja logica funcționalității Platformei. 

Politicile stabilesc ce ar trebui făcut, evitând în același timp referirea la anumite soluții tehnice. Standardele 

de securitate sunt o abstractizare la nivel de componente și sunt necesare pentru a se asigura că multe 

componente diferite pot fi integrate în sisteme. 

Standardele recunoscute la nivel internațional pentru diverse aspecte ale securității de la organismele 

standard includ ISO, IETF, IEEE, ISACA, OASIS și TCG. Direcția poate fi furnizată, de asemenea, sub formă de 

linii de bază de securitate operațională, linii directoare de ajutor pentru locuri de muncă, bune practici, 

corelarea cerințelor de reglementare și conștientizarea bazată pe roluri. O modalitate de a aborda politica 

de securitate și implementarea acesteia este de a clasifica informațiile și de a asocia politicile cu clasele de 

date rezultate. 

 

ü Serviciu de privilegii ( Privilege Service) 
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Controalele tehnice ale Serviciului de Privilegii se concentrează pe furnizarea de identitate, parole, 

autentificare multi-factor și gestionarea politicilor. Această practică de securitate este o activitate crucială 

pentru orice beneficiar. 

 

Servicii de performanță pentru SaaS (Performance Services) 
Serviciile de performanță sunt responsabile pentru aplicarea SLA-urilor pentru serviciile cloud, 

inclusiv măsurarea utilizării resurselor, analiza performanței în mediul de cloud computing și furnizarea de 

evaluare și raportare în timp real asupra performanței resurselor/serviciilor. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard  de asigurarea performanței din perspectiva ABB 

- Architecture Building Blocks: 

 

ü Serviciul pentru Monitorizarea sănătății serviciilor (Service Health Monitoring) 

Monitorizarea sănătății serviciilor oferă o vedere integrată a stării de sănătate a serviciilor cloud pentru 

a obține performanță, responsabilitate și rezultate operationale mai bune, pentru a sprijini evenimentele 

functionale in Platforma și pentru a genera rapoarte de performanță a serviciilor din Platforma. De 

asemenea, oferă capabilități de instrumentare pentru a monitoriza SLA-urile definite. 

 

ü Serviciul de Aplicare a SLA ( SLA Enforcement) 

Serviciul de Aplicare a SLA asigură implementarea strictă a parametrilor din SLA-urile definite în 

contractul de servicii pentru a evita orice penalități aplicabile. Datele culese cu referire la SLA oferă, de 

asemenea, oportunități de a face ajustări la contracte și acorduri în timpul procesului de reînnoire a 

abonamentului. 

 

Servicii de interoperabilitate și portabilitate (Interoperability and Portability Services) 
Serviciile de interoperabilitate și portabilitate cloud oferă funcționalități pentru a realiza o integrare 

eficientă cu toți participanții unui ecosistem cloud. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard de asigurarea interoperabilității și 

portabilității din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

ü Serviciul de Interoperabilitate a informațiilor/datelor (Information/Data Interoperability) 

Interoperabilitatea informațiilor/datelor oferă utilizatorului de servicii cloud (USC) capacitatea de a 

gestiona eficient ciclul de viață al datelor structurate și nestructurate ale propriei organizații. Acest serviciu 

Serviciul Privilegii ( alias Privilege Management) se asigură că utilizatorii au accesul și privilegiile necesare 

pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile cu funcțiile Identity and Access Management (IAM), cum 

ar fi gestionarea identității, serviciile de autentificare, serviciile de autorizare și gestionarea utilizării 

privilegiilor. Această disciplină de securitate permite persoanelor potrivite să acceseze resursele potrivite 

în medii tehnologice din ce în ce mai eterogene și să îndeplinească cerințele de conformitate din ce în ce 

mai riguroase. 



 

Neclasificat 
106 

oferă mecanisme de clasificare a datelor, politici de acces și protecție a informațiilor pentru a adera la 

reglementările și legislația de conformitate.  

Interoperabilitatea informațiilor/datelor necesită o structură consecventă pentru regulile și 

comportamentul datelor. Informațiile coerente din punct de vedere semantic permit partajarea și 

reutilizarea datelor peste granițele aplicațiilor și ale propriei organizații. Aceasta ar putea include utilizarea 

standardelor semantice bazate pe metadate specifice cloud. 

 

ü Interoperabilitatea serviciilor 

Interoperabilitatea serviciilor oferă consumatorilor de servicii cloud capacitatea de a-și folosi datele și 

serviciile prin intermediul unei  interfețe de management unificat (conform NIST SP 500-292).  

 

- Interoperabilitate SaaS – oferă consumatorilor de servicii cloud  posibilitatea de a utiliza  aplicatiile 

SaaS pe o varietate largă de canale (de exemplu, web, mobil, telefon inteligent etc.). 

Interoperabilitatea peste caracteristicile comune este de obicei susținută (acolo unde este posibil) 

prin abstractizarea mecanismelor de prezentare a interfețelor de utilizare. 

ü Hibridizarea  

Modul de lucru hibrid în Platforma de Cloud Guvernamental, conform OUG 89/2022, este îndeplinit prin 

posibilitatea instituțiilor publice de a utiliza servicii din multiple  soluții de cloud. Modul de lucru hibrid se 

asigura prin interconectarea, la nivel de servicii, a componentei private a CPG prezentata arhitectural in 

proiectul tehnic cu componenta full stack, ambele avand posibilitatea de a fi interconectate si cu alte servicii 

de cloud public sau cloud privat. 

 

Hibridizarea oferă consumatorilor de servicii cloud capacitatea de a-și folosi datele și serviciile într-un  

mediu integrat/transparent de resurse distribuite  atât în cloud-ul privat cât si în cloud-uri publice  

 

Arhitectura conceptuala a modelului hibrid este prezentata în figura de mai jos. 
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Modele de implementare ale serviciilor de hibridizare pot fi operaționalizate în oricare din soluțiile de  

mai jos: 

o Full stack la nivel furnizor de cloud public (în CPG) 

o Full stack cu un furnizor public care sa asigure interconectare cu alți furnizori privați (alte 

instituții publice din România care dețin cloud-uri private) 

o Prin conexiune cu infrastructura furnizorului de cloud public 

 

Serviciile furnizate ce vor fi cuprinse în soluția hibridă vor trebuie să acopere cel puțin următoarele 

categorii: 

o Servicii de abstractizare a resurselor (virtualizare și/sau containerizare) 

o Servicii de stocare 

o Servicii de networking 

o Servici de baze de date (Relational Database/NoSQL Database/In-Memory Database) 

o Servicii de monitorizare si management al serviciilor 

o Servicii de securitate și managementul accesului 

o Servicii de migrare și portabilitate  

o Servicii AI/ML 

o Servicii de tip Analytics 
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Soluția full stack a Cloudului Dedicat va putea functiona în mod deconectat pentru o perioada 
determinata de timp. Aceasta soluție va asigura mecanisme prin care se poate alege locatia centrelor de 
date (aferente cloud-urilor publice) localizate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene unde pot 
fi procesate date aferente platformei de Cloud Guvernamental.  

Servicii de management și prezentare al catalogului produse (Product Catalog Services) 
Catalogul de produse al Platformei Cloud oferă informații de caracterizare (descriere, tip, SLA-uri 

de bază asociate etc.) despre serviciile Cloud oferite. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru management și prezentare al 

catalogului produse din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

 

ü Serviciul pentru managementul Catalogului de servicii (Service Catalog) 

Catalogul de servicii oferă informații flexibile și ușor de configurat (descriere, tip, SLA de bază asociate 

etc.) și permite un mecanism  pentru consumatorii de servicii cloud să se aboneze la serviciile listate. În 

general, informațiile sunt colectate printr-un portal de furnizare a Serviciului Cloud cu autoservire și le 

permite consumatorilor de cloud să descrie și să gestioneze cu ușurință Serviciile Cloud.  

Catalogul de servicii cloud se integrează cu baza de date de gestionare configuratii -CMDB pentru a 

defini și gestiona informații despre instanțe de servicii de catalog.  

Catalogul de servicii  descrie, de asemenea, capacitatea furnizorului de servicii cloud de a evalua 

performanța serviciului  (o modalitate comună de a evalua și determina avantajul competitiv). 

 

ü Servicii de configurare/modificare a setărilor serviciilor  (Change & Configuration Services) 

Serviciile de modificare și configurare se asigură că configurația serviciilor cloud rămâne în conformitate 

cu modificările politicilor și conformității la nivel de Cloud. Mențin o configurație precisă a Serviciilor Cloud 

oferite în catalog. De asemenea, se asigură că informațiile bazei de date de gestionare a configurației 

(CMDB) sunt disponibile, securizate și în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile de licențiere. 

 

Servicii de management și prezentare catalog de resurse (Resource Catalog Services) 
Servicii de management și prezentare a catalogului de resurse gestionează resursele subiacente ale 

serviciilor cloud. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru management și prezentare a 

catalogului de resurse din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

ü Serviciul pentru managementul Catalogului de resurse (Resource Catalog) 

Catalogul de resurse gestionează informații despre resursele necesare pentru a susține cererile de 

furnizare a Serviciilor Cloud capturate prin canalul de furnizare a gestionării Serviciului Cloud cu autoservire. 

Catalogul de resurse include, de asemenea, constrângeri tehnice și de conformitate. 
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3.2.6.2 Platforma PDU (Punct Digital Unic) 

Descrierea tehnică a Platformei PDU 
Cerințele funcționale care stau la baza sistemului integrat  PDU sunt: 

• Consolidarea si interconectarea sistemelor IT existente în instituțiile publice; 

• Alinierea - prin folosirea unei solutii de tip BPM - a sistemelor IT cu procesele guvernamentale 

în vederea realizării serviciilor publice electronice care vor fi puse la dispoziția cetățenilor; 

• Noile sisteme IT vor fi dezvoltate pe baza unei arhitecturi orientate pe cloud și a folosirii HUB-

ului de Interconectare; 

• Identificarea serviciilor electronice de eGuvernare existente și definirea Catalogului Național 

de servicii de e-Guvernare;  

• Este necesară implementarea unei platforme de livrare a serviciilor de e-Guvernare catre 

cetateni si mediul de afaceri, care sa ofere o viziune de 360° asupra serviciilor de tip e-

Guvernare (asa cum acestea vor fi definite in „Catalogul National de servicii de e-Guvernare”) 

prin extinderea PCU; 

• Componentele platformei de livrare a serviciilor de e-Guvernare sunt: 

– Portal de interacțiune care sa reprezinte canalul de interacțiune G2C/G2B/G2G si 

nivelul integrat de publicare a serviciilor; 

– Infrastructura completă de integrare de tip HUB de servicii (de tip API management) 

pentru: 

• procesele de livrare a serviciilor 

• interacțiunea umană cu fluxuri de aprobare, revizuire 

• aplicații existente, aplicații migrate, aplicații noi 

– Integrarea cu HUB-urile de servicii sectoriale (de ex. MAI, ONRC, MMJS, ANAF), 

platforma guvernamentala de identitati electronice (PSCID), nodul national eIDAS  

• Obligativitatea utilizării datelor primare  

Instituțiile și autoritățile publice au obligația de a utiliza platforma de interconectare pentru accesarea 

datelor necesare furnizării serviciilor publice electronice și la ghișeu. 

Interconectarea este definita in OUG89/2022 ca fiind un  proces care constă în totalitatea activităţilor 

operaţionale, procedurale şi tehnice necesar a fi realizate în vederea transmiterii/accesării datelor dintr-un 

sistem informatic, care furnizează servicii publice electronice în Cloudul privat guvernamental. 

Mijloace tehnice pentru furnizarea  G2G a unor dovezi sau certificări ale datelor deja colectate. Datele 

utilizate în furnizarea serviciilor publice trebuie preluate exclusiv din registrele de bază disponibile prin 

intermediul platformei. 

Mijloace tehnice pentru distribuirea sau reutilizarea informației într-o manieră transparentă și 

securizată, cu respectarea principiului colectării și stocării exclusiv a informațiilor necesare și a regulilor de 

protecție a datelor personale. 
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Datele furnizate prin platforma de interconectare au aceeași valoare juridică cu datele conținute în 

documentul prezentat fizic care conține sau confirmă datele respective, a unei copii conforme cu originalul 

sau a unui document electronic semnat cu semnătură electronică calificată. Pentru managementul 

disputelor toate operațiile necesare se vor jurnaliza.  

În scopul verificării legalității prelucrării datelor cu caracter personal, automonitorizării și asigurării 

integrității și securității corespunzătoare a datelor, administratorul platformei cloud guvernamental are 

obligația de a stoca informații cu privire la toate acțiunile derulate prin intermediul platformei  (jurnale) și 

de a prezenta în mod transparent și nemijlocit titularului datelor informații despre colectarea, accesarea, 

modificarea, combinarea, dezvăluirea, reutilizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Jurnalele nu 

vor fi supuse niciunor modificări și se vor comunica la cerere către ANSPDCP, către responsabilul cu 

protecția datelor cu caracter personal și, dacă este necesar pentru o investigație specifică, autorității 

competente. Jurnalele vor fi șterse după trei ani, cu excepția cazului în care datele pe care le conțin sunt 

necesare în continuare pentru asigurarea controlului. 

• Funcționalități minime ale platformei: 

- Livrarea serviciilor de e-Guvernare prin implementarea conceptului de portal One Stop 

Shop  către cetățeni și mediul de afaceri; 

- Implementarea HUB-ului de Interconectare; 

- Realizarea Catalogului Național de servicii de e-Guvernare; 

- Realizarea  în format electronic al registrului registrelor, altele decat cele legiferate 

deja. Acesta va conține informații privind autenticitatea datelor conținute de aceste 

registre sub formă de listă de încredere, proceduri documentate pentru instituțiile și 

autoritățile publice care au acces la aceste date, fundamentele legale pentru 

transmiterea datelor, descrierea proceselor colectării datelor, precum și modalitatea 

utilizării datelor colectate. Lista de atribute de încredere și un mecanism pentru 

utilizarea atributelor de încredere in cadrul regulamentului EIDAS; 

- Realizarea procedurii de conectare și participare la platforma de interconectare pentru 

SDG și la schimbul de date; 

- Implementarea unui modul de tip managementul proceselor (BPM) care va fi pus la 

dispoziția instituțiilor administrației publice pentru digitalizarea proceselor în relația cu 

cetățeanul; 

- Integrare cu platforma guvernamentala de identități electronice PSCID 

- Interconectarea cu nodul eIDAS; 

- Modul de plată; 

- Multilingvism; 

- Conexiune securizată; 

- Statistică; 
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- Configurare si emitere raporte 

- Analiză si auditare . 

 

Se realizeaza un HUB pentru interconectarea asa cum este definit în OUG  89/2022 de tip middleware 

(în conformitate cu bunele practici europene prezentate mai sus) bazat pe tehnologii API prin care să 

realizeze interoperabilitatea între sistemele informaționale ale instituțiilor publice în vederea 

implementării principiilor "digital-by-default" și "once only" în furnizarea serviciilor publice electronice 

pentru cetățeni și mediul de afaceri. 

HUB-ul de interconectare va implementa urmatoarele tipuri de API-uri: 

• Open - Deschise rețelelor publice către publicul larg: API-urile sunt de tip  open/deschise (adică 

este necesară permisiunea de a le utiliza) și reprezintă punctul de acces pentru dezvoltatori pentru 

a utiliza sursele publice de date publice, cum ar fi informații despre recensământ sau alte date 

statistice similare pe care aceștia le folosesc pentru a creea aplicații pentru cetățenii. 

• Open - Deschise pentru dezvoltatori comerciali: similar cu cele pentru publicul larg, dar destinate 

dezvoltatorilor care doresc să adune date disponibile în mod liber pentru utilizare, în general, în 

aplicații care pot fi vândute. Aceștia pot adăuga valoare prin combinarea ("mashing") datelor, de 

exemplu combinarea datelor privind rețelele de transport public cu datele de localizare disponibile 

pe telefonul inteligent al unui individ pentru a ajuta cetățenii să facă alegeri de călătorie în timp 

real. Dezvoltatorii au acces la API în orice moment, astfel încât aceștia să se poată asigura că este 

corectă comunicarea bidirecțională între anumite produse software. 

Accesul persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat la date deținute de instituții 

publice și accesul instituțiilor publice la date deținute de primele: participanții la schimbul de date 

pot avea simultan rol de furnizor și de consumator de date. 

Costurile vor fi stabilite de administratorul platformei de interconectase și vor depinde de 

costurile operaționale ale administratorilor registrelor de bază consultate, respectiv ale 

administratorului platformei de Interconectare. Soluția va avea jurnalizat metrici care sa poată 

cuantifica costul pentru operarea platformei pentru schimburile de date. 

• Furnizori de servicii publice/servicii securizate: API-urile sunt deschise partenerilor și pot include, 

de exemplu, furnizorii de servicii care, în anumite state membre, sunt interesați să împărtășească 

documente sau să confirme eligibilitatea informatiilor utilizând datele deținute de o instituție 

guvernamentală. 

• Open Securizat pentru Instituții guvernamentale: aceste API-uri sunt disponibile altor instituții 

guvernamentale și le permit să facă schimb de date numai după autentificarea lor. Aceasta susține 

multe dintre principiile fundamentale ale guvernării digitale, permițând instituțiilor să colecteze 

datele despre un cetățean o singură dată și apoi să le împărtășească în siguranță.  
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• Open Securizat - Dezvoltatori servicii noi: în mod similar cu cele de mai sus, dar în locul schimbului 

de date de tip inter-instituțional datele sunt consumate și apoi completate pentru a fi utile 

dezvoltatorilor de noi servicii în cadrul unei instituții guvernamentale. Acestea sunt folosite pentru 

a crea aplicații personalizate, în jurul datelor interne, pentru îndeplinirea scopurilor instituțiilor. 

 

 

Figură - Platforma PDURo 

 

La nivel tehnic, transpunerea Regulamentului (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, 

la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1024/2012 (Text cu relevanță pentru SEE.) se realizează prin implementarea HUB-ului de 

Interconectare și a portalului pentru cetățean care vor fi parte componentă a cloudului guvernamental.  

Baza platformei de interconectare pentru SDG (Single Digital Gateway), la nivel tehnic, este o magistrală 

de servicii. 

Această magistrală trebuie să transporte mesaje structurate predefinite în catalogul semantic. HUB-ul 

trebuie să asigure securitatea mesajelor transmise. 

Toate sistemele informatice conectate la platformă vor fi înregistrate într-un catalog de sisteme. Pentru 

a asigura coerența, înregistrarea în HUB-ul se efectuează pe baza unui identificator de sistem al ADR. 

Catalogul sistemelor va conține detalii tehnice despre sistemele informatice conectate, definițiile 

mesajelor pe care sistemele le pot trimite și le pot primi, precum și resursele de informații disponibile 

pentru interogările distribuite. 

Sistemele vor fi conectate la platformă prin adaptoare care vor transforma, valida și cripta/decripta 

mesajele din/în formatul specific sistemului conectat, într-un format unificat, operat de platformă. 
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Procesul de conectare a unui sistem la platformă va fi reglementat la nivel tehnic și va include reguli de 

utilizare a standardelor și catalogului semantic, politici de versiune, precum și detalii tehnice privind 

conectarea la rețelele fizice, testarea/pilotarea și acceptarea sistemelor. 

În vederea îmbunătățirii eficienței procesului de conectare, HUB-ul va include un mediu de testare 

distinct implementat conform speficiatiilor tehnice pentru cloudul guvernamental. Mediul de testare va 

include posibilitatea generării de date de test. 

Toate serviciile HUB-ului de Interconectare vor fi disponibile pentru reutilizare in vederea uniformizarii 

conectarii sistemelor informatice ce informatizeaza serviciile publice electronice. 

Pentru optimizarea sistemului portalului național al SDG  se vor realiza: 

• Sisteme de autentificare ale aplicațiilor de tip portal ale instituțiilor publice, pentru a realiza 

funcții de tip single sign-on cu acestea. Integrarea se va realiza prin PSCID si cu nodul EIDAS 

• Sisteme de integrare cu aplicațiile de tip management de documente folosite de către 

instituții, pentru automatizarea gestiunii solicitărilor pe întreaga durată de viață a acestora. 

Integrarea se va realiza prin servicii web accesibile instituțiilor. 

• Integrare cu sistemele de plată ale instituțiilor, prin dezvoltarea si integrarea acestora cu 

portalul național PCU, hubul de interconectare. Prin intermediul unor servicii web se vor putea 

vizualiza elementele de plată, respectiv se vor putea și trimite plățile realizate în aceste 

sisteme. De asemenea, se va permite direcționarea utilizatorului portalului  PDU către 

categoria de plată a instituției printr-un link creat dinamic. 

 

Registrele de baza definite in legislatie (Legea 242/ 2022  precum si  in  Hotărârea nr. 908/2017 pentru 

aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate ) vor fi integrate în mod prioritar în Hub-ul de 

interconectare. 

Interacțiunile complexe, care implică mai multe servicii conectate, vor fi orchestrate de soluția de tip 

API management. 

Securitatea datelor și confidențialitatea în cadrul platformei de interoperabilitate vor fi asigurate prin 

aplicarea unor mecanisme de securitate centralizate, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite 

pentru prelucrarea acestor categorii de date. 

HUB-ul de interconectare va asigura accesul la datele cu caracter personal în conformitate cu 

principalele condiții de prelucrare, stocare și utilizare a datelor respective, conditii prevăzute în 

regulamentele europene privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv în actele normative 

naționale relevante, inclusiv cerințele pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal la 

prelucrarea datelor, de către sistemele care prelucreaza astfel de date. HUB-ul de Interoperabilitate va 

oferi mecanisme de monitorizare a accesului la datele cu caracter personal. 

HUB-ul de interconectare va implementa mecanisme pentru asigurarea unui nivel ridicat de 

disponibilitate, fiabilitate și performanță. 
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HUB-ul de interconectare va conține instrumente de colaborare destinate să asigure îmbunătățirea 

continuă a cadrului de interoperabilitate și a arhitecturii guvernamentale. 

 

 Arhitectura funcţională a platformei 

Componentele arhitecturii funcționale ale platformei HUB interconectare.  
Pentru asigurarea obiectivelor PDURO, în cadrul platformei vor fi incluse mai multe componente si 

submodule împărțite pe următoarele categorii: 

• Nivel de prezentare – portalul și aplicația mobile pentru platformele IOS și Android pentru accesul 

la serviciile de e-Guvernare expuse de furnizorii de servicii publice electronice; 

• Nivel de aplicații – componentele necesare functionarii HUB-ului de interconectare si a soluției de 

management al proceselor; 

• Nivelul de date – componentele de stocare a datelor gestionate în cadrul platformei respectiv a 

datelor de auditare a activităților realizate în cadrul platformei; 

• Nivel de suport – componentele de administrare, monitorizare, backup, help desk si suport ale 

intregii platforme; 

• Securitate – componentele de securizare a datelor la nivelul platformei și la nivelul bazelor de date 

(criptare, firewall de date), auditare suplimentare față de securitatea oferită de cloudul 

guvernamental; 

• Infrastructura hardware si de comunicatii – vor fi asigurate de cloudul guvernamental  

Principalele componente funcționale, de securitate și de suport ale platformei sunt: 

• Componenta de portal prin intermediul căreia se expun către cetățeni serviciile de e-Guvernare; 

• Componenta de management al proceselor – de tip BPM; 

• HUB-ul de interconectare– bazat pe tehnologie de tip API management; 

• O solutie de management al identităților electronice care va asigura procesele: 

o Integrarea cu platforma identităților electronice PSCID; 

o Auditarea și raportarea informațiilor corespunzătoare proceselor executate în cadrul 

soluției 

• O soluție de management al acceselor care va asigura procesele: 

o Definirea privilegiilor și serviciilor care vor fi gestionate de platforma HUB interconectare; 

o Autorizare și acces la serviciile electronice; 

• O soluție de stocare centralizată a profilelor de utilizatori aferente identităților digitale (atribute, 

roluri, grupuri, etc.) care va asigura stocarea centralizată a tuturor informațiilor corespunzătoare 

conturilor de utilizatori, a credențialelor utilizate și a permisiunilor acordate pentru rolurile mapate 

pe privilegiile definite în cadrul sistemelor țintă 

• O solutie de autentificare securizată care să permita utilizarea de credențiale de tipul „dispozitive 

de autentificare virtuale” (token/software de tip onetime password, etc), respectiv utilizarea de 
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instrumente anti-malware și anti-phishing prin care utilizatorul certifica ca serviciul utilizat este 

autentic (prin personalizare) și prin care se asigură securitatea autentificării împotriva atacurilor; 

• O componenta de analiză și raportare; 

• O componenta de gestiune a informațiilor necesare proceselor de auditare; 

• Sistem de gestiune a bazelor de date în cadrul căruia se vor stoca toate instanțele bazelor de date 

aferente modulelor funcționale și portalului; 

• Soluții de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat la functionalitățile platformei  

respectiv la datele stocate pentru identitățile electronice; 

• Componente suport ale sistemului de administrare, monitorizare, asigurare proceduri de salvare a 

datelor și aplicațiilor platformei. 

 

 

Figură - Situația actuală a schimbului de date între sistemele guvernamentale 
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Figură - Situația propusă 

 

Situația propusă 

 

Figură - Structura Hub interconectare 
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Figură - Structură HUB Interconectare 
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î

 

Figură - Arhitectura platformei 
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Figură - Arhitectura HUB-ului de Interconectare  
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Figură - Arhitectura HUB-ului de Interconectare 

 

Figură - Arhitectură consolidată 

Arhitectura tehnică 
Din punct de vedere tehnic, arhitectura platformei  va fi constituită din soluții redundante în toate 

subcomponentele acesteia cu câte două noduri alocate fiecărei componente în parte astfel: 
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• Soluție cu asigurarea disponibilității și balansarea încărcării (cluster HA) pentru toate 

componentele funcționale ale platformei: 

o servere web și poarta securizare servicii electronice 

o portal  

o BPM 

o HUB Interconectare 

o analiza si raportare  

o managementul identităților electronice  

o managementul acceselor  

o stocare centralizată a profilelor de utilizatori aferente identităților digitale 

o sistem de gestiune a bazelor de date în cadrul căreia se vor stoca toate instanțele bazelor 

de date aferente modulelor funcționale și portalului; 

• Soluție cu asigurarea disponibilității de tip failover pentru componentele de securitate și suport: 

o auditare 

o firewall de baze de date și aplicații 

o administrare și monitorizare 

o salvare (backup) 

Pentru asigurarea funcționării în bune condiții a performanței platformei  PDU vor fi asigurate 

următoarele medii: 

a) Mediul de producţie - asigură funcţionarea în producţie a platformei  PDU și reprezintă mediul care 

va fi utilizat în mod direct de către cetățeni și instituțiile publice pentru definirea identităților 

electronice și furnizarea serviciilor electronice expuse prin intermediul platformei; 

b) Mediul de dezvoltare si testare – asigură mediul pe care vor fi dezvoltate și apoi testate - într-un 

mod integrat, înainte ca acestea să fie trecute în producție - toate componentele platformei; 

c) Mediul demo online pentru sesiunile de training utilizatori – asigură un mediu cu toate 

funcționalitățile implementate pentru accesul utilizatorilor pe mediul de producție;  

Toate  mediile vor avea, din punct de vedere al numărului de noduri respectiv al  modalității de asigurare 

a disponibilității si scalabilității platformei, aceeași arhitectură tehnică, diferențe existând doar la nivelul 

dimensionării acestor medii. 

Mediul de producție va fi dimensionat fără limitarea din punct de vedere al licențierii pe infrastructura 

hardware minimă solicitată; în cazul soluțiilor cu alta metrică sau modalitate de licențiere, infrastructura 

software va trebui sa asigure un minim de 10.000.000 de utilizatori finali (cetateni, persoane juridice). Se 

estimeaza ca se vor conecta un numar minim de 3000 de institutii ale administratiei publice la HUB-ul de 

interconectare. 

Mediul de dezvoltare și testare va fi dimensionat pentru asigurarea unui număr minim de 5000 de 

utilizatori. 
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Ținând cont de sensibilitatea datelor și nivelului de securitate solicitat în cadrul proiectului cât și de 

asigurarea de către producatori a suportului tehnic pentru toate componentele funcționale, de securitate 

și suport ale platformei, furnizorul este solicitat să ofere versiunea comercială (COTS) pentru tot software-

ul standard. Pentru software-ul standard furnizat se va asigura minim 5 ani de suport oferit de către 

producătorul acestuia. 

Pentru a reduce complexitatea arhitecturii, precum și costurile administrative și operaționale, platforma 

de aplicații propusă trebuie să fie pe deplin integrată la nivelul componentelor de management a fluxurilor 

si proceselor de emitere, aplicații software personalizate pentru acesta platforma.  

Platforma va fi proiectata astfel încat să funcţioneze în regim de înaltă performanţă şi disponibilitate şi 

va fi structurata pe trei niveluri, conform celor mai bune practici în domeniu: stocarea datelor, prelucrare 

şi prezentare. 

 

Managementul utilizatorilor şi accesul la platforma 
În cadrul serviciilor de eGuvernare oferite în prezent de diferite instituții publice există implementate 

mai multe modalități și soluții de asigurare a accesului la serviciile electronice care sunt strâns legate de 

sistemele informatice ce oferă aceste servicii. De regulă un sistem este configurat pentru a permite 

utilizarea unui singur tip de credențial, iar credențialele cel mai des utilizate sunt cele de tipul nume 

utilizator/parola. 

Platforma va folosi pentru gestiunea identităților persoanelor fizice solutia de IAM a PSCID. 

Asigurarea managementului utilizatorilor asigură în principal: 

• identificarea în mod unic in platforma, a fiecarui utilizator, prin crearea unei identități electronice 

unice în cadrul acesteia și definirea de conturi unice și personalizate de acces; 

• accesul utilizatorilor se va realiza doar prin autentificarea utilizatorilor. Vor exista informații de 

interes public publicate în portal care nu vor necesita autentificare; utilizarea însă a oricărui serviciu 

oferit prin intermediul portalului va fi asigurată doar dupa selectarea modalității de autentificare și 

prezentarea credențialelor de acces; 

• gestionarea centralizată și unitară în platforma a accesului utilizatorilor prin asigurarea autorizării 

utilizatorilor și componentele și modulele funcționale ale acesteia conform cu drepturilor de acces 

definite. 

Pentru asigurarea accesului cetățenilor este foarte important ca instituțiile publice să adopte modelul 

identităților federalizate, să accepte credențialele emise de alte instituții ale statului pentru accesarea prin 

intermediul PSCID. Scopul final pentru utilizatorii serviciilor electronice este acela de a avea acces la aceste 

servicii utilizând un numar limitat de credențiale de autentificare sau reutilizând credențialele existente și 

emise de alt furnizor de identități.  
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Schema de principiu a PSCID este ilustrată în figura de mai jos.

 

Figură - Schema de principiu a PSCID 

 

Caracteristicile propuse pentru PSCID sunt bazate pe profilul SAML conforme cu cerințele eIDAS ale cărui 

niveluri de asigurare sunt definite în Decizia de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1502, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul eIDAS (UE) 910/2014. 

Pentru utilizatorii  PDU care nu fac obiectul PSCID – de ex. persoanele juridice – platforma va pune la 

dispoziție propriul sistem de management al identităților și de control al accesului. Sistemele de tip IAM 

(identity and acces management) al  PDU si PSCID vor avea o relație de trust, iar sistemul PSCID va 

proviziona identitățile sale către sistemul Platforma de cloud guvernamental 

Sistemul informatic propus trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă pentru 

controlul accesului utilizatorilor interni sau externi la funcţiile aplicative ale platformei, pe baza drepturilor 

de acces specifice pentru fiecare categorie sau grup de utilizatori. 

Este necesar ca soluţia tehnică să implementeze cel puţin următoarele funcţionalităţi: 

• Posibilitatea restricţionării accesului utilizatorilor privilegiaţi la datele manipulate de aplicaţiile de 

business, prin segregarea responsabilităţii. 
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• Soluţia va permite autentificarea furnizorilor de serviciişi a altor persoane autorizate pe baza 

certificatelor digitale calificate sau a sistemului nume-parola-OTP. 

Platforma va folosi urmatoarele nivele de incredere: 

• Nivelul minim de autentificare in platforma va fi: substanțial conform Regulamentului 910/2014 

Se va introduce autentificarea cu 2 factori. Se va implementa autentificarea folosind doi factori de 

autentificare, respectiv nume și parolă și o modalitate suplimentară de tip one-time-password, prin mail 

sau folosind o aplicație mobilă. În procesul de obținere a datelor de acces se va asigura că utilizatorii sunt 

înscriși atât cu numele și parola dar și cu numărul de telefon mobil. 

• Nivel ridicat de autentificare in platforma conform Regulamentului 910/2014 

Pentru utilizatorii care au un certificat calificat valid (și nu fac obiectul PSCID) se va introduce 

autentificarea folosind certificate digitale calificate astfel încât toți utilizatorii să acceseze platforma în mod 

securizat corespunzător. 

Platforma propusa trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă pentru realizarea 

funcţionalităţilor necesare administrării sistemului precum şi pentru monitorizarea funcţionării acestuia în 

vederea urmăririi îndeplinirii obiectivelor de performanţă şi disponibilitate. 

Aceasta componentă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe generale: 

• Definirea şi documentarea procedurilor şi proceselor necesare pentru operarea soluţiei. 

• Minimum următoarele cerinţe vor fi acoperite de aceste proceduri şi definiţii de procese: 

o Operarea şi administrarea soluţiei în mod proactiv şi eficient 

o Monitorizarea permanenta a funcţionării platformei cu alertarea anomaliilor – erori sau 

avertizări legate de funcţionalitate. 

o Readucerea platformei în parametrii normali de operare 

o Persoane cu nivel mediu de cunoştinţe IT şi a produselor soluţiei să poată aplica 

procedurile definite. 

• Toate componentele soluţiei vor înregistra principalele evenimente de succes sau de eroare în 

jurnale specializate care îndeplinesc următoarele cerinţe: 

o pot fi securizate pentru a limita accesul la aceste informaţii 

o permit consultarea lor directă de către un operator uman 

o permit interpretarea prin metode programatice – sunt organizate într-un mod consistent 

şi structura este documentată. 

Platforma propusa trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă care va îndeplini atât 

funcţiile de audit informatic cât şi funcţiile de control al accesului la informaţii. 

Soluţia de audit şi control va îndeplini următoarele cerinţe generale: 

• Va păstra un istoric de tip log al activităţii utilizatorilor aplicaţiei. 

• Va permite includerea informaţiilor despre momentul în care au fost modificate anumite seturi de 

date de către utilizatori 
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Multitenant: 

Fiecare instituție și autoritate publică este responsabilă pentru conferirea drepturilor de acces 

angajaților săi, luând în considerare scopul accesării datelor, protecției datelor cu caracter personal și a 

securității cibernetice. 

 
Securitatea platformei 
Prevederi legale: 

o Participanții la schimbul de date sunt obligați să informeze autoritatea competentă în 

domeniul securității cibernetice, despre vulnerabilitățile și incidentele de securitate în 

utilizarea platformei de interconectare în termen de cel mult 24 de ore din momentul 

depistării acestora. 

o Datele transportate prin intermediul platformei sunt transportate în formă criptată.  

o Transferul datelor este organizat într-o manieră în care identitatea destinatarului este 

cunoscută în mod cert înainte de a permite destinatarului să prelucreze datele primite.  

o Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și autoritățile publice, de 

persoane fizice și de către entitățile de drept privat în procesul de utilizare și furnizare a 

serviciilor publice prin intermediul platformei de interconectare se realizează cu 

respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter 

personal. 

o Determinarea accesului la date are loc în condițiile art. 16 alin. (3) lit. e) din Legea 242/2012 

pentru fiecare instituție și autoritate publică în parte. Fiecare instituție va acorda 

angajaților și colaboratorilor săi drepturile de acces la date conform art. 20  alin. (7). 

o Persoana vizată are dreptul să primească informațiile prevăzute la art. 13 și 14 din 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE în condițiile art. 12 din Regulament, la intervale rezonabile, 

dar nu mai mari de 1 an. 

o Administratorii registrelor de date au următoarele responsabilități :  

- să asigure implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică 

prevăzute de legislația națională, europeană și de standardele să și 

specificațiile naționale, europene și internaționale aplicabile în domeniul 

securității cibernetice;   

- să asigure existența unor procese și proceduri pentru a asigura securitatea 

operațională a serviciului;  

- să se asigure că datele stocate sau aflate în tranzit sunt protejate în mod 

adecvat împotriva  prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a 
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distrugerii sau a deteriorării accidentale printr-o combinație de protecție a 

rețelei și criptare; 

- să nu permită accesul fără drept la datele din platforma de interconectare 

aflate sub autoritatea lor și să se asigure că accesul la toate interfețele de 

servicii este limitat la persoanele autentificate și autorizate pe baza necesității 

de a cunoaște;  

- să gestioneze și să rezolve de îndată incidentele de securitate cibernetică;  

- să nu afecteze, prin acțiunile proprii, securitatea altor infrastructuri 

cibernetice;  

- să se asigure că personalul este instruit corespunzător pentru utilizarea 

platformei de interconectare și controlat periodic pentru a preîntâmpina erori 

umane sau încălcări de securitate;    

(1) Utilizatorii de date nu trebuie să se angajeze în nicio activitate care să compromită siguranța 

platformei. 

Platforma va fi proiectata astfel încât să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE precum și legislația națională în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal precum și Legea 

nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. 

Platforma trebuie să fie protejata împotriva încercărilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat 

la datele pe care aceasta le gestionează.  

Designul soluției de securitate trebuie să fie astfel conceput încât să asigure securitatea și 

confidențialitatea atât a datelor personale ale utilizatorilor, dar și a conținutului și a anumitor funcționalități 

ale aplicației, astfel încât utilizatorii să acceseze doar acele secțiuni și conținut care le este permis prin 

apartenența la un profil sau machete de securitate.  

Soluția de securitate vă fi astfel configurată astfel încât: 

- Să nu permită persoanelor neautorizate modificarea sau alterarea semantică a informațiilor din 

platforma; 

- Să asigure consistența datelor și să permită identificarea sursei datelor inițiale și a persoanelor care 

au accesat sau au înregistrat aceste date în platforma; 

- Să asigure securizarea/protecția datelor vehiculate în sistem pe mai multe niveluri – la nivel de 

acces în rețea, la nivel de aplicație și la nivel de baza de date. 

 

Prevederile de securitate vor fi implementate la următoarele niveluri ale soluției informatice propuse:  

Controlul Accesului Logic  
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- Nu se permite acces neautentificat la date și informații (mai puțin secțiunea publică a nodului). 

Orice acces în aplicație, atât la nivelul utilizatorilor cât și la nivelul altor module de aplicație, 

este precedat de identificarea, autentificarea și autorizarea accesului; 

- Parolele de acces între modulele aplicației (de ex: la baza de date) sunt stocate criptat în 

fișierele de configurare;  

- Credențialele de acces nu se transmit în clar prin rețea între componentele platformei; 

- Sesiunile de lucru inactive trebuie să expire după o perioadă de timp configurabilă (implicit 10 

minute); 

- Serviciile și porturile de comunicație folosite vor fi documentate într-o listă a serviciilor 

utilizate. Serviciile și porturile neutilizate vor fi dezactivate; 

- Platforma și componentele acesteia se vor instala și configura numai pe sisteme care au 

aplicate ultimele patch-uri de securitate.  

 

Jurnalizare, monitorizare, auditare 

Jurnalizarea evenimentelor semnificative legate de controlul accesului 

- Înregistrarea în jurnal a autentificărilor cu succes (dată, oră, adresa IP) 

- Înregistrarea în jurnal a autentificărilor fără succes (dată, oră, adresa IP) 

- Aceste jurnale vor fi disponibile în aplicație pentru vizualizare de către administratorii 

platformei. 

 

Testare de securitate 

Aplicația va fi supusă unor verificări riguroase de securitate (auditare de securitate și test de penetrare) 

pentru a se identifica și elimina orice vulnerabilități înainte de a se utiliza în producție, precum și regulat, la 

intervale definite de timp. Testele vor respecta cel puțin metodologiile OSSTM (Open Source Security 

Testing Methodology) sau OWASP (Open Web Applications Security Project). Raportul final de testare de 

securitate vă cuprinde vulnerabilitățile existente în cadrul platformei și componentelor acesteia, și va fi 

structurat astfel: 

- Sumar Executiv; 

- Obiectivele și scopul evaluării; 

- Prezentare succintă a metodologiei utilizate; 

- Descrierea contextului în care s-a desfășurat evaluarea; 

- Lista testelor de securitate efectuate; 

Prezentarea individuală a vulnerabilităților descoperite după cum urmează: 

- Descrierea vulnerabilității; 

- Catalogarea vulnerabilității; 

- Descrierea tehnică; 
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- Analiza severității și probabilității; 

- Calcularea riscului; 

- Contramăsuri recomandate pentru remediere; 

- Alte detalii și recomandări. 

Scanarea de vulnerabilități informatice se va realiza prin utilizarea de aplicații dedicate și actualizate la 

momentul realizării scanărilor. În acest sens se vor utiliza aplicații care să conțină baze de date de 

vulnerabilități la nivel de rețea, sisteme de operare, aplicații/servicii, care, pe de-o parte, trebuie să permită 

auditarea activităților realizate astfel încât să poată fi demonstrată efectuarea acestor activități și, pe de 

altă parte, să conțină baze de date actualizate cu exploit-uri (coduri care demonstrează că o vulnerabilitate 

poate fi exploatată însă fără ca platforma să fie propriu-zis compromisa). 

 

Confidențialitatea datelor 
Confidențialitatea este o activitate de bază pentru furnizarea serviciilor publice.  

În cadrul proiectului se vor respecta urmatoarele principii:  

• că urmează abordarea confidențialității prin concepție pentru a asigura securitatea modulelor și a 

infrastructurii lor complete;  

• că respectă cerințele și obligațiile juridice privind protecția și confidențialitatea datelor 

recunoscând riscurile la adresa confidențialității care reies din analiza și prelucrarea avansată a 

datelor. 

De asemenea, trebuie să asigure respectarea de către operatori a legislației privind protecția datelor, 

prin: 

• „Planuri de gestionare a riscurilor” pentru identificarea riscurilor, evaluarea potențialului impact al 

acestora și planificarea intervențiilor cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Pe baza 

ultimelor evoluții tehnologice, aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate proporțional 

cu gradul de risc; 

• „Planuri de continuitate a activității” și „planuri de rezervă și de redresare” pentru a institui 

procedurile necesare de asigurare a disponibilității funcțiilor în urma unui eveniment dezastruos și 

readucerea tuturor funcțiilor la situația normală cât mai curând posibil; 

• Un „plan de acces la date și autorizare” care stabilește persoanele care au acces la date, datele 

care sunt accesibile și condițiile accesării datelor, pentru a asigura confidențialitatea. Accesul 

neautorizat și încălcarea normelor de securitate trebuie monitorizat, și măsurile corespunzătoare 

pentru a preveni orice repetare a încălcărilor trebuie documentate si planificate; 

• Dezvoltare si testare 

Avantajele dezvoltării în cloud față de dezvoltarea software tradițională: 

o Economii – Se utilizeaza resursele de care este nevoie; 
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o Domeniu de aplicare –Numărul de scenarii diferite— mai multe browsere, mai multe 

sisteme de operare — pentru a vă asigura că software-ul funcționează pentru cât mai mulți 

utilizatori; 

o Scalabilitate – Creșterea sau reducerea fără efort a resurselor în funcție de nevoile de 

testare, de la testarea inițială de până la dezvoltarea de software de tip enerprise; 

o Viteză – Testarea software-ului pe diferite sisteme de operare, platforme, browsere și 

dispozitive simultan, reducând timpul de testare; 

o Automatizare – Folosirea cu ușurință de instrumente automate de testare a software-ului; 

o Colaborare – Dezvoltarea Agilă. 

În cloud, dezvoltatorii pot lansa noi configurații sau caracteristici, iar QA poate rula teste împotriva lor 

imediat, făcând dezvoltarea agilă mai gestionabilă. 

 

• Sandbox 

Politica de utilizare a sandbox-ului este stabilita de echipa responsabila de dezvoltare și echipele de 

securitate  SRI și conformitate STS . În schimbul unor permisiuni mai deschise, dezvoltatorii vor trebui sa  

lucreze în limitele de protecție definite de echipele de securitate și conformitate. 

Zone de acoperit în politica ADR de utilizare a mediului de dezvoltare de tip „sandbox”: 

o Clasificarea datelor: beneficiarul specifică ce clase de date sunt permise în conturile sandbox. 

Multe organizații interzic utilizarea datelor clienților (nume, adrese de e-mail, numere de 

telefon, informații de plată și așa mai departe) în mediile sandbox. 

o Conectivitate la rețea: În cadrul contractului de dezvoltare se specifica dacă rețelelor din mediul 

sandbox li se permite să se conecteze la rețele din alte medii de servicii sau partajate. De obicei, 

aceste medii sunt izolate. 

o Controlul accesului: specificați cine are acces la conturile sandbox ale cloudului guvernamental. 

Conturile pot fi fie dedicate unui singur dezvoltator, fie partajate de o echipă mică. Utilizarea 

conturilor individuale simplifică raportarea costurilor și facilitează identificarea proprietarilor de 

resurse. Conturile partajate sunt mai ușor de monitorizat și gestionat centralizat. Politica de 

utilizare ar trebui să specifice, de asemenea, că un rol de gestionare a identității și accesului 

(IAM) pe mai multe conturi trebuie implementat în fiecare cont sandbox pentru a oferi echipelor 

de securitate și conformitate accesul necesar pentru a monitoriza resursele și activitatea din 

cont. 

o Politica de etichetare: chiar și într-un cont sandbox, etichetarea resurselor este esențială. 

Etichetarea ajută să identificați cine a creat resursele, cine este responsabil pentru acestea și 

cum ar trebui să fie alocate costurile. 

• Politica ciclului de viață al resurselor: specifica cât timp pot persista resursele într-un cont sandbox. 

Aceasta este o modalitate bună de a le împiedica să devină medii de dezvoltare în umbră sau chiar 
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medii de producție. Organizațiile implementează adesea politici privind ciclul de viață pentru a 

închide resursele după un anumit număr de zile. 

• Utilizarea unor servicii calificate de asigurare a încrederii în conformitate cu regulamentul eIDAS1 

pentru a asigura integritatea, autenticitatea, confidențialitatea și nerepudierea datelor. 

 

Figură - Arhitectura fizică PDURo 

 

Se va configura un site de tip Disaster Recovery care va folosi infrastructura hardware și de comunicații 

pusă la dispoziție de cloud-ul guvernamental – în altă locație decât mediul de producție - la aceleași 

capacități cu cele ale mediului de producție. 

 
1 Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  
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Figură - Arhitectura DR 

 
Componentele software 
Componenta Portal SDG național 
Portalul SDG național reprezintă componenta prin intermediul căreia se va realiza punctul unic de acces 

către serviciile publice electronice, pentru publicul larg, persoane fizice si juridice. Aceștia vor avea acces la 

sursele de informaţii și serviciile publice puse la dispozitie de către ADR, precum și pentru instituțiile afiliate, 

care vor putea accesa și aplicații interne. 

Portalul va include următoarele secțiuni principale împreună cu funcționalitățile specifice asociate: 

• Secțiune publică; 

• Secțiune privată pentru persoane fizice și persoane juridice; 

• Secțiune privată pentru operatorii din cadrul autorităților competente; 

• Secțiune privată pentru administratorii SDG national; 

• Secțiune privată pentru administratorii din cadrul autorităților competente; 

Portalul va fi realizat pe o platformă flexibilă şi scalabilă, capabilă să asigure un grad înalt de 

standardizare şi reutilizare a resurselor şi serviciilor, cu acces rapid la aplicaţii. 

Portalul trebuie să permită actualizarea rapida și facilă a conţinutului, acțiune care se va realiza fară 

aportul specializat al unor resurse de dezvoltare, distribuirea conţinutului. 

Soluția Portal trebuie să asigure următoarele funcționalități minime:  

• unic punct de acces către aplicațiile din platforma și către rapoartele specifice; 

• include toate instrumentele necesare pentru construirea și administrarea unui portal complex, 

structurat pe mai multe niveluri de acces; 

• include funcționalități specifice de administrare de conținut pe bază de partajare, colaborare și 

automatizare de procese; 

• permite rularea Portalului pe toate distribuțiile majore de sisteme de operare prezente pe piață: 

Windows, Linux şi UNIX; 
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• asigură suport pentru apelul la distanță folosind standardul Web Services for Remote Portlets 

(WSRP); 

• asigură autentificarea unică a utilizatorilor prin intermediul rolurilor si privilegiilor ce vor fi definite 

si acordate fiecărui utilizator în parte; 

• interfața prezentată utilizatorului după autentificare trebuie să prezinte acces doar la 

informațiile/paginile web și aplicațiile la care utilizatorul are drept de utilizare conform cu rolul său 

în cadrul platformei; 

• conținutul accesat prin Portal trebuie să fie automat ajustat, pe baza rolurilor predefinite ale 

utilizatorilor în funcție de drepturile acordate; 

• interfața oferită utilizatorilor de Portal va fi în limba română, cu stil de organizare unitar, indiferent 

de utilizator și de drepturile alocate acestuia; 

• asigură efectuarea de căutări agregate folosind mai multe metode de căutare pentru interogarea 

si regăsirea informațiilor existente în platforma; 

• asigură crearea facilă de noi pagini în Portal, pentru a menține în permanență actualizată informația 

din Portal; 

• include mai multe stiluri predefinite de organizare și prezentare a paginilor de Portal, iar dintre 

aceste stiluri se va putea selecta un stil de prezentare specific Beneficiarului; 

• utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a particulariza paginile la care au acces la nivel de 

conținut, poziționare sau stil, în funcție de drepturile de personalizare acordate; 

• administratorii de portal trebuie să poată controla drepturile utilizatorilor de a particulariza 

propriile pagini, funcție de rolul acestora, sau funcție de regulile definite; 

• include un instrument dedicat pentru administrarea utilizatorilor. Acesta trebuie să realizeze 

definirea de utilizatori și parole, schimbare parole, gestiune a drepturilor de acces bazat pe grupuri 

de utilizatori/roluri astfel încât un utilizator să poată face parte din mai multe grupuri generice de 

drepturi de acces, etc. De asemenea, soluția trebuie să includă un mecanism de analiză de risc, 

care să calculeze automat un scor de risc al utilizatorului bazat pe drepturile de acces existente în 

platforma. Acest mecanism trebuie să poate simula în timp real modul în care scorul de risc al unui 

utilizator se modifică în situația în care utilizatorul respectiv solicită noi drepturi de acces, astfel 

încât aprobarea acestora să poată fi realizată având în vedere nivelul de risc total ce ar fi atins în 

cazul aprobării tuturor drepturilor de acces solicitate; 

• soluția Portal trebuie să permită utilizarea profilelor de utilizatori, administratorul putând seta 

astfel preferințele atât la nivel de profil, grup cât si la nivel de utilizator. Aceste preferințe specifică 

atât accesul pe care îl vor avea la diverse porțiuni ale portalului cât si drepturile asupra acestor 

zone; 

• utilizatorii și drepturile de acces sunt stocate și gestionate în cadrul unui sistem standard de 

autentificare unică. Accesul la oricare din aplicațiile componente ale soluției se va face utilizând o 
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autentificare unică la începutul sesiunii de lucru. La autentificare, soluția de portal trebuie să 

analizeze permanent nivelul de risc aferent autentificării utilizatorilor utilizând factori de risc ca: 

locația geografică, echipamentul utilizat pentru autentificare și comportamentul utilizatorului. Pe 

baza acestei analize, soluția va lua decizii automate care trebuie să includă cel puțin:  

o permite / refuza accesul utilizatorului,  

o transfera informațiile și operațiunea de autentificare la un operator pentru analiza 

detaliată, 

o decizie privind acceptul/refuzul accesului sau solicită un element suplimentar de 

autentificare. 

• de asemenea, soluția trebuie să permită configurarea de excepții pe baza cărora regulile specifice 

analizei de risc să nu fie aplicate pentru anumiți utilizatori / categorii de utilizatori; 

• comunicarea utilizatorilor cu soluția portal (pentru utilizare sau administrare) trebuie să poată fi 

făcută în deplina siguranță din punct de vedere al comunicației si al accesului la servicii (SSL); 

• soluția Portal trebuie să permită delogarea automată – să ofere un mecanism prin care un utilizator 

să fie delogat în cazul în care nu a mai efectuat nici o tranzacție într-o perioadă de timp (interval ce 

trebuie să poată fi setat de administrator); 

• soluția Portal trebuie să ofere opțiuni de a defini perioade de timp în care o resursă din Portal este 

disponibilă. Dacă accesul se efectuează în această perioadă și utilizatorul are drepturi de acces, 

atunci acestuia i se va permite accesul. Dacă accesul se efectuează în afara perioadei stabilite, 

atunci accesul va fi blocat, chiar dacă utilizatorul are drepturi de access pentru resursa respectivă; 

• să suporte structuri ierarhice de navigare arborescentă pentru documente; 

• să fie flexibil din punct de vedere al clienților de tip browser, al sistemelor de operare si al suportului 

pentru bazele de date; 

• să asigure administrarea prin intermediul unui browser web si să suporte delegarea administrării 

pentru controlul accesului; 

• soluția Portal trebuie sa ofere o interfață de management a drepturilor de acces prin care 

utilizatorii interni si externi sa solicite drepturi de acces la resursele platformei – inclusiv pentru 

accesul de tip administrator. Cererile de drepturi de acces vor fi analizate pe baza unor fluxuri de 

aprobare definite în soluție iar în cazul aprobării, conturile aferente vor fi deschise automat în 

platforma cu informarea utilizatorului care a generat solicitarea; 

• dezvoltarea portalului să se facă ușor, respectând standardele în domeniu. Pentru această soluția 

trebuie să ofere API-uri (Application Programming Interfaces) bine definite pentru integrarea cu 

aplicațiile existente, să ofere posibilitatea utilizării serviciilor web pentru a expune date si 

funcționalități; 

• să ofere posibilitatea de a implementa portalul într-un mediu cluster, având posibilitatea de a 

realiza balansarea încărcării, fără componente software adiționale; 
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• să ofere capabilități de preluare a utilizatorilor pe un alt nod, în cazul unei căderi hardware (fail 

over); 

• să ofere mecanisme de caching pentru paginile mai des utilizate pentru performanțe ridicate; 

• soluția Portal trebuie să includă rapoarte analitice asupra acțiunilor utilizatorilor, care să ofere 

posibilitatea de a analiza traficul și activitatea utilizatorilor pe portal și colectarea și raportarea de 

metrici pentru funcționalități, incluzând accesul la pagini, elementele constitutive ale acestora 

(web part, widget, portlet) și documente. Prin aceste metrici portalul trebuie să permită 

identificarea eventualelor tipare de utilizare (usage patterns) cum ar fi durata vizitelor pe o anumita 

pagina sau frecvența accesului la o pagină într-o anumită perioadă de timp. Metricile colectate 

trebuie sa poată fi corelate cu utilizatorul permițând apoi filtrarea datelor după atribute din profil 

cum ar fi locația utilizatorului, departamentul sau funcția (pentru utilizatorii interni – dacă este 

cazul); 

• Platforma portal trebuie sa permită colectarea următoarelor tipuri de metrici:  

o Trafic la nivelul întregii componente; 

o Trafic la nivel de pagina; 

o Metrici referitoare la conectarea utilizatorilor; 

o Metrici la nivel de elemente și performanțele acestora (frecvența utilizării, timpi de 

răspuns); 

o Metrici referitoare la operațiile de căutare realizate prin interfața unificată; 

o Metrici referitoare la documentele accesate; 

o Informații de audit: 

§ evenimente de acces – autentificări reușite, autentificări nereușite, autorizări 

reușite, autorizări nereușite; 

§ operațiile specifice de administrate, cum sunt: execute, create, delete, rename, 

chown și chmod asupra fișierelor și directoarelor din platforma trebuie să poată fi 

controlate și monitorizate pentru audit; 

§ rapoarte specifice de audit: număr resetări parole într-un interval de timp, 

utilizatori care au un anumit tip de cont de acces, conturi inactive existente in 

platforma etc.; 

§ monitorizarea periodică a drepturilor de acces in platforma si confirmarea 

acestora de către persoanele abilitate; 

• Asigurarea asistenței on-line, automatizate, pentru beneficiarii  PDU care sa ofere informații 

relevante fiecărui tip de beneficiar. Functionalitatea de asistare a beneficiarilor trebuie să permită 

minim: 

o Structurarea fluxurilor decizionale pentru dialogurile cu beneficiarul astfel încât să conducă 

la finalizarea procesului droit, conform contextului fiecărui beneficiar ce solicită informații 
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o Structură automatizată de dialog, dar personalizată contextului solicitantului 

o Notificare privind prelucrarea datelor conform cu GDPR și link la Politica de 

Confidențialitate 

o Stocare a datelor exclusiv pe teritoriul UE cu posibilitatea asigurării drepturilor de acces, 

conform GDPR 

o Interpretarea cu inteligență artificială (AI) a mesajelor utilizatorilor 

o Îmbunătățirea continuă a interpretării mesajelor primite pentru asigurarea unui suport cât 

mai eficient 

o Re-rutare a interacțiunii către un operator uman de sprijin la dorința utilizatorului 

o Posibilitate de upload (pentru stocare sau re-rutare) de documente 

o Posibilitate de scanare și prelucrare (OCR și parsare) a conținutului documentelor upload-

ate 

o Posibilitatea transmiterii automate de notificări email pentru utilizator și/sau operator, la 

finalizarea sau pe parcursul utilizării 

o Generare de documente cu template-uri customizabile 

o Actualizări (la cerere) a textelor sau a fluxului logic 

o Generare de rapoarte periodice de utilizare 

o Recomandări periodice de îmbunătățire pe baza statisticilor de utilizare 

o Suport tehnic pentru a asigura continuitatea funcționării și adăugarea de funcțiuni noi 

 
Server web si Reverse Proxy (DMZ) 
Pentru protejarea zonei de aplicații, în zona de interfațare DMZ se vor instala punctele de intrare în 

platforma pentru utilizatori, prin intermediul serverelor web și reverse proxy al căror principal scop este: 

• Să permită, din punct de vedere tehnic, vizualizarea layout-ului şi a resurselor Portal într-un 

browser Web; 

• Să se integreze cu cel puţin o soluţie de tip Single-Sign On pentru autentificarea unitară a 

utilizatorilor; 

• Să permită, din punct de vedere tehnic, accesarea aplicaţiei din browsere tradiţionale (Chrome, 

Mozilla Firefox, Edge), cât şi de pe dispozitive mobile; 

• Să asigure, prin componentele software ale serverului Web, funcţionarea în cluster  pentru a 

asigura balansarea încărcării şi disponibilitatea maximă a platformei; 

• Să ofere posibilitatea de rulare pe diverse platforme hardware și pe sistemele de operare majore 

de pe piață (Windows, Linux si UNIX) 

Serverele web trebuie sa permita prezentarea conținutului platformei către utilizatori și transferul de 

date dinspre client spre platforma (prin intermediul browserelor web). În același timp, serverele web 

trebuie să asigure primul nivel de securitate software din punct de vedere al accesului – configurare în mod 
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reverse proxy, suport pentru SSL și autentificare de baza (in conjuncție cu serverele de control acces ale 

soluției).  

Comunicațiile cu exteriorul rețelei trebuie să se realizeze atât criptat cât și în clar, în funcție de tipul 

informației. Serverele web trebuie să permită integrarea cu soluții de accelerare hardware a 

criptării/decriptării și să dispună de funcționalități de rescriere a adreselor URL. 

Din motive de securitate și usurință în utilizare, serverul web trebuie să permită implementarea unui 

mecanism de tip SSO în conjuncție cu solutia de control acces și, în același timp, să ofere suport pentru 

autentificare cu certificate digitale prin integrare cu soluția de control acces și cu o infrastructura PKI. 

În plus, serverele web trebuie sa ofere suport pentru IPv4 si IPv6 astfel încât să permită utilizarea în 

contextul noilor scheme de adresare in Internet.  

Serverele web trebuie să poată rula pe toate distributiile majore de sisteme de operare prezente pe 

piață. 

 
Componenta de management a proceselor (BPM) 
Solutia BPM trebuie să includă minim următoarele module: 

• Modul pentru regulile operaționale ale organizației; 

• Modul pentru simularea performanțelor proceselor; 

• Modulul de interacțiune a fluxurilor; 

• Modul pentru modelarea grafică a proceselor; 

• Module pentru spații de modelare colaborative și lucrul în echipă; 

• Module de monitorizare și raportare a performanțelor proceselor; 

• Modul de integrare și interconectare cu sisteme și aplicații interne și externe; 

• Modulul de management al documentelor și al datelor structurate. 

Standardul BPMN (Business Process Modeling Notation) este cel mai utilizat standard pentru a 

documenta și a reprezenta grafic procesele din cadrul unei organizații. Notatia BPMN este o modalitate de 

a documenta activitățile unui proces care permite analiștilor și dezvoltatorilor să utilizeze un model comun 

pentru a reprezenta procesele, facilitând o înțelegere comună a procesului, a etapelor și a activităților din 

cadrul proceselor.  

Utilizarea acestui standard are avantajul că procesul modelat de analiști va fi automat convertit în proces 

executabil. 

• Modulul pentru regulile operaționale ale organizației va permite modelarea ușoară a parametrilor 

procesului, parametri care pot fi modificați în timp datorită normelor legale, modificărilor interne 

ale organizației, astfel încât să nu necesite reproiectarea proceselor modelate, ci să ofere o 

modalitate ușoară de a schimba comportamentul procesului în funcție de acești factori. 

• Modulul de simulare a performanțelor proceselor va permite identificarea rapidă a factorilor care 

au un impact negativ asupra performanței și identificarea resursei umane optime astfel încât 
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procesele să aibă loc în cele mai bune condiții și cu cele mai mici costuri interne. 

• Modulul pentru procesarea modelelor grafice va permite modelarea proceselor, interfețelor web 

pentru captarea datelor, tranzițiilor între ecrane, documentarea activităților în cadrul proceselor. 

Modulul va putea permite configurarea tipului de interacțiune a proceselor, reguli pentru alocarea 

sarcinilor, reguli de expirare, activități escaladate și programul specific de lucru, reguli de alertare. 

• Modulele pentru spațiile de modelare colaborative și lucrul în echipă vor permite analiștilor, 

dezvoltatorilor și experților să colaboreze în procesul de proiectare, cu capacități de stocare pentru 

documente legislative sau reguli interne specifice organizației și să le consulte în procesul de 

proiectare. 

• Modulele de monitorizare și raportare a performanțelor proceselor vor oferi proprietarilor de 

procesare capacitatea de a urmări fluxurile de lucru, erorile și incidentele survenite în 

infrastructura de servicii și diverși indicatori care măsoară performanța oamenilor, performanța 

activităților desfășurate, costurile interne. Modulul va include, de asemenea, instrumente pentru 

construirea rapoartelor specifice, fără a necesita cunoștințe avansate de programare. 

• Modulul de integrare și interconectare cu sistemele și aplicațiile interne și externe va include 

conectori și adaptori specifici pentru tehnologie și aplicații pentru integrarea sistemelor eterogene, 

atât interne, cât și externe față de organizație. Modulul va permite schimbul de informații, 

indiferent de tehnologia utilizata pentru dezvoltarea sistemelor si aplicatiilor cu care se integreaza. 

În plus, trebuie sa asigure integritatea și coerența datelor schimbate între organizații, oferind o 

imagine reală a fluxului de tranzacții. 

• Modulul pentru comunicarea sigură a interfețelor între organizații va asigura confidențialitatea, 

integritatea și coerența datelor schimbate între organizații prin aplicarea politicilor de securitate la 

interfețele de comunicare cu exteriorul, asigurând securitatea datelor în tranzit prin criptarea 

mesajelor schimbate. 

• Modulul de management al documentelor și a datelor structurate. 

Ținând cont de volumul mare (milioane de documente) și de importanța documentelor vehiculate, este 

necesar ca modulul de management al documentelor să ofere: 

• lucrul multiutilizator / concurent; 

• administrare centralizată și management al utilizatorilor; 

• capabilități avansate de stocare, arhivare și raportare a documentelor gestionate; acesta va trebui 

să permită clasificarea acestor documente după diverse criterii; 

• flexibilitate și extensibilitate pentru reconfigurarea și extinderea modulului – în cazul apariției unor 

modificari în cerințele existente și/sau cerințe noi de business pentru platforma portal; 

• scalabilitate și un grad ridicat de disponibilitate; 

• un nivel de accesibilitate ridicat; 
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• asigurarea confidențialității și securității documentelor prin componente de criptare si anonimizare 

a datelor cu caracter personal; 

• o arhitectură scalabilă și modulară. 

Astfel, componenta de management de documente: 

• va permite definirea oricâtor tipuri si grupuri de documente. Unui tip de document i se poate atașa 

un număr nelimitat de metadata/indecși; 

• va permite stocarea unei game variate de conținut în format electronic, de la imagini scanate ale 

documentelor pe hârtie, la documente create cu editoare de text, foi de calcul tabelar, fișiere video 

AVI, MPG, fișiere audio MP3, fișiere grafice: BMP, PNG, JPG, GIF, fisiere text: PDF, TXT, HTML, 

desene CAD, documente semnate electronic etc. Documentele trebuie păstrate independent de 

sistemul de baze de date utilizat pentru a evita creșterea dimensiunii bazei de date și îngreunarea 

timpului de raspuns. Astfel, în baza de date se vor pastra doar legături catre documente/fișiere, 

alături de datele asociate specifice; 

• trebuie să fie complet localizată în limba română; 

• trebuie să ofere metode flexibile de asociare de metadate (indecși) diverselor tipuri de documente 

definite în platforma. Fiecare tip de document din platforma poate avea propriul set de metadate 

sau poate avea seturi comune de metadate cu alte tipuri de documente. Aceste metadate pot fi de 

asemenea grupate în seturi de metadate care să poată fi asociate la comun, într-o manieră 

repetitivă tipurilor de documente dorite; 

• trebuie să permită înregistrarea/controlul de revizii și/sau versiuni multiple ale documentelor 

generate de MS Office sau alte formate de tip office; 

• trebuie să permită (prin configurare) să ofere acces selectiv utilizatorilor la anumite versiuni/revizii 

ale documentelor; 

• trebuie să ofere funcționalități de lucru offline; 

• trebuie să ofere funcționalități de creare de noi documente pe bază de șabloane (templates) 

precum și administrarea șabloanelor respective; 

• trebuie să permită utilizatorilor să efectueze modificări pe documentele generate automat, înainte 

de salvarea și indexarea acestora în platforma; 

• trebuie să permită generarea automată de documente prin intermediul unor task-uri de workflow 

dar și on-demand; la cererea utilizatorului, acesta poate selecta tipul de șablon si genera 

documentul automat, fără a utiliza o acțiune de workflow; 

• trebuie să ofere funcționalități de separare a conținutului/paginilor unui document și crearea de 

mai multe documente din documentul sursă; 

• trebuie să ofere abilitatea ca oricare document încărcat în platforma să conțină un nume 

autopopulat, dinamic, în baza valorilor metadatelor asociate, oferind astfel o descriere mai 
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detaliată a documentului. Această descriere trebuie sa fie disponibilă pentru a fi afișată în lista de 

elemente returnate la o interogare, astfel încât utilizatorul să identifice documentul/documentele 

returnate, fără a fi nevoie să le deschidă; 

• trebuie să ofere capabilități de căutare în conținutul documentelor, fie ele fișiere text sau de alta 

natură, documente OCR-izate în prealabil chiar de platformă; 

• trebuie să ofere posibilitatea de a face căutări mixte bazate atât pe valori ale indecșilor, notelor 

adaugate pe documente precum și în conținutul documentelor; 

• motorul de cautare trebuie să permita capabilități de căutare unică („one search”) într-o selecție 

care să cuprindă documente de orice tip și orice format (text, imagine, PDF, Office, video, etc); 

• pentru a putea procesa volume mari de fișiere generate în afara platformei, platforma trebuie să 

dispună de un procesator de import documente, care să ofere funcționalități automatizate de 

import, clasificare și indexare de volume mari de documente de orice tip; 

• metadatele (indecșii) asociate fișierelor ce vor fi încărcate trebuie să poată fi preluate din fișiere 

ASCII text sau XML; componenta de management de documente trebuie să ofere opțiuni flexibile 

de configurare a importului în baza fișierelor cu delimitatori și separatori definiți de utilizator; 

• la finalul procesului de import, procesatorul trebuie să genereze un raport care să conțină:  timpii 

de procesare, numărul și tipurile de documente încărcate în platforma și orice erori sau alerte 

pentru evenimentele care s-au produs pe parcursul procesului de import în masă; 

• interogări în baza de date – pe baza valorii unice a unui index, platforma trebuie să poată realiza o 

interogare în propria baza de date sau în altă bază de date utilizată de organizație pentru a popula 

automat alți indecsi definiți prin secvența de autopopulare; 

• recunoașterea automată a tipului de document în baza unor coduri de bare, zone fixe și/sau 

metadate; 

• extragerea automată de indecși din conținutul documentului, fie prin definirea unor zone fixe 

(acolo unde documentul are o structură standard), fie prin definirea unor tag-uri, cuvinte cheie; 

• trebuie să auditeze orice acțiune pe document de-a lungul ciclului de viață al acestuia în modul, 

respectiv să poată furniza informatii despre cine și când: 

o a vizualizat documentul 

o a adăugat/modificat indecși 

o a adăugat note 

o a tipărit 

o a trimis pe e-mail 

o a șters valori ale metadatelor, notelor 

o prin ce etape de workflow a trecut documentul 

• trebuie să auditeze, prin reținerea informațiilor enumerate mai sus, orice etapă de workflow prin 
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care a trecut documentul: 

o când a intrat (data si ora) în etapa de workflow 

o cand a ieșit (data si ora) din etapa de workflow 

o utilizatorul care a preluat / scos documentul din etapa respectiva 

• trebuie să ofere capabilități ce permit unui administrator, direct din aplicația client să realizeze un 

audit ad-hoc asupra unor activităti de platforma (de exemplu toate documentele accesate de un 

anumit angajat într-o anumita perioadă etc.); 

• trebuie să permita unui administrator de sistem să creeze rapoarte personalizate de audit a 

etapelor asociate unui proces de workflow, în vederea analizei performanței proceselor. 

• trebuie să ofere opțiuni de mobilitate, putând fi accesat de pe diverse echipamente mobile (iOS 

sau Android); 

• trebuie să ofere un Client Web integrat care să ofere funcționalități de captură, incărcare, indexare, 

căutare, consultare, modificare de documente și interactiune cu modulul workflow; 

• serverul Web al platformei de management al documentelor trebuie să poata funcționa cu 

SSL/HTTPS; 

• trebuie sa permită captura de informații prin intermediul formularelor personalizabile de tip HTML; 

• trebuie să pună la dispozitie un designer nativ de formulare electronice, de tip „point-and-click” 

care să permită, folosind metode de tip „wizard”, crearea de formulare de preluare a informației, 

utilizarea indecsilor documentelor dar și crearea de câmpuri specifice formularelor, controale 

avansate de validare, reguli dinamice, acțiuni, capabilități de calcul formule; 

• trebuie să permită opțiuni de import a mesajelor de e-mail și atașamentelor prin operațiuni de tip 

„drag-and-drop” în folderele definite în clientul de mail; 

• trebuie să permită e-mailurilor și atașamentelor să fie importate și indexate automat, fără 

intervenția umană, în baza unor reguli predefinite anterior; 

• trebuie să ofere posibilitatea unui utilizator să acceseze funcționalitățile sale direct din clientul de 

e-mail: 

o Căutare 

o Utilizare de interogări personalizate 

o Căutare și consultare dosare electronice 

o Modulul de workflow 

o Import de documente 

o Atașare de documente la un e-mail direct din depozitul de documente 

o Creare de documente noi 

o Crearea de noi formulare electronice 

• pentru a asigura protecția automată a datelor cu caracter personal, platforma de management 
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documente trebuie să permită funcționalități automate și avansate de redactare automată, 

respectiv să permită configurarea de redacții la nivel de tip de document (imagine), pe bază de 

șiruri de caractere definite sau expresii regulate. Platforma să permita procesarea documentelor 

atât în vrac (seturi mari de documente) cât și într-un mod ad-hoc. Procesorul de redactări automate 

să plaseze adnotări în așteptare pentru redactare în document, vizibile pentru verificare. Utilizatorii 

desemnați să poată verifica și aproba redacțiile de documente, acestea fiind „arse” permanent în 

imagine, astfel încât textul selectat să nu mai fie vizibil. Procesul de redactare poate fi, de 

asemenea, automatizat, fără revizuirea de către utilizator. Funcționalitatea de redactare automată 

trebuie să permită atât redactarea/arderea permanentă a zonei extrase dar și salvarea (la cerere) 

a unei copii a documentului original; 

• platforma trebuie să suporte facilități de criptare standard AES 256 bit atât la nivel de bază de date 

(pentru metadatele aferente documentelor) cât și pentru fișierele stocate pe mediile de stocare 

aferente platformei sau pentru traficul de rețea.  

 
HUB de Interconectare 
Abordarea implementarii serviciilor de e-guvernare prin tehnologii orientate pe servicii  încurajează 

reutilizarea (conform Cadrului Național de Interoperabilitate). La trecerea în producție se va publica 

catalogul serviciilor inclusiv politica privind crearea, implementarea și administrarea serviciilor. 

Conform Cadrului Național de Interoperabilitate se solicită o arhitectura de tip servicii, modulară și care 

să permita integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme si servicii.  

Pentru integrarea componentelor în arhitectura de tip servicii se impune existența unei infrastructuri 

care să ofere suport pentru: 

• utilizarea standardelor deschise - XML/JSON si WS-*; 

• managementul ciclului de viață a serviciilor web; 

• ansamblarea componentelor SOA sub forma de aplicații compozite; 

• definirea sub-componentelor de aplicatii SOA folosind un limbaj de tip workflow bazat pe 

standarde deschise. 

Pentru asigurarea interconectarii si integrarii solicitate, componenta SOA trebuie să asigure: 

• Să ofere suport complet pentru dezvoltarea, testarea, execuția, monitorizarea, optimizarea și 

administrarea aplicațiilor compozite; 

• Să ofere suport pentru soluții moderne și deschise de integrare conform principiilor și conceptelor 

arhitecturilor Orientate pe Servicii (SOA) si Orientate pe Evenimente (EDA) 

• Să fie bazată pe standardele deschide de interoperabilitate a aplicațiilor WS-I Basic Profile, WSDL, 

WS-*, XML/JSON, SOAP, UDDI; 

• Mediul de dezvoltare să asigure dezvoltarea și instalarea aplicațiilor compozite SOA pe serverele 

de execuție și să permită scrierea de suite de teste asociate modulelor de aplicatii 
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• Să permita modelarea declarativă a proceselor de afaceri utilizând un standard recunoscut mondial 

(BPEL), cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat al platformei; 

• Să permita definirea proceselor organizaționale - BPEL sau echivalent - in aplicatii composite; 

• Să ofere suport pentru comunicatii sincrone și asincrone inter-aplicații; 

• Să ofere mecanisme transparente de persistenta a starii aplicatiilor si informațiilor de audit într-o 

baza de date relațională ; 

• Să permită folosirea canalelor de notificare moderne pentru informarea utilizatorilor despre 

evenimentele semnificative apărute în aplicații; 

• Pentru interacțiunea umană cu aplicatiile compozite, să ofere șabloane predefinite de dirijare a 

activităților către utilizatorii cu roluri specifice la nivelul fluxurilor; 

• Să se integreze cu soluții de tip Service Registry bazate pe standardul deschis Universal Description 

Discovery and Integration (UDDI); 

• Să permită auditarea și înregistrarea fluxurilor executate sau în curs de execuție precum și a datelor 

transportate; 

• În scopul detectării problemelor de performanță, infrastructura de execuție să permită colectarea 

permanentă de statistici de execuție pentru fluxurile instalate; 

• Să includă un modul dedicat de stocare și evaluare a regulilor de business externe aplicațiilor 

modelate, pe care personalul non-tehnic să le poata accesa și modifica on-line prin intermediul 

unei console web; 

• Implementarea unui mecanism de export al informațiilor – variabile proces, activități, excepții – din 

aplicații direct în baze de date relaționale sau cozi de mesaje ; 

• Facilități de activare a auditării în cazul terminării cu eroare a unui flux; 

• Să ofere mecanisme de definire, înregistrare și consum de evenimente utilizând filtre 

personalizabile în cadrul aplicatiilor compozite SOA; 

• Să permită monitorizarea în timp real a indicatorilor de tipul Key Performance Indicators (KPI); 

• Să permită monitorizarea în timp real a SLA-urilor de business sau operaționale; 

• Să colecteze date utilizând diferite canale de date precum conexiuni la baze de date relaționale sau 

cozi de mesaje; 

• Definirea și prezentarea tablourilor de bord se va putea face de către personal non-tehnic utilizând 

un simplu browser web; 

• Soluția va permite definirea de alerte și planuri de acțiuni asociate nerespectării KPI-urilor și SLA-

urilor impuse sau altor evenimente ale platformei; 

• Integrarea aplicațiilor se va face utilizând serviciile unei componente de tip magistrală de mesaje. 

Această componentă va oferi suport pentru: 

o virtualizarea accesului la funcționalitățile de aplicații; 
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o conectarea la diferite tehnologii și sisteme de aplicatii; 

o transformarea mesajelor schimbate între aplicații; 

o rutarea mesajelor între diferitele sisteme integrate; 

o livrarea sigură a mesajelor între sisteme. 

• Suportă transformări și manipulări de date complexe pentru implementarea de fluxuri de mesaje; 

• Tipurile de mesajele transportate suportate de soluție vor fi: XML/JSON, text, ne-tipat, binar, 

attachment; 

• Platforma va include capabilități extinse de transformare a mesajelor XML/JSON utilizând 

standarde deschise W3C Extensible Stylesheet Language (XSL) si XQuery; 

• Oferă soluții de conectare predefinite la principalele tipuri de tehnologii: baze de date relationale, 

cozi de mesaje (Java JMS, Oracle Advanced Queuing (AQ), IBM MQ sau tehnologii similare), sisteme 

de fisiere, servere FTP; 

• Suportă soluții de conectare la sisteme de aplicații; 

• Oferă un cadru de dezvoltare pentru noi soluții de conectare la sisteme externe bazat pe standarde 

deschise; 

• Oferă servicii de transport cu suport pentru persistența datelor; 

• Oferă servicii de transport cu suport pentru garantarea livrării datelor; 

• Include capabilități extinse de transformare și dirijare a datelor bazate pe conținutul transportat; 

• Soluția va implementa următoarele modele de servicii: sincron cerere/raspuns, asincron one-to-

one; 

• Magistrala de Mesaje va oferi posibilitatea definirii, la momentul execuției, a adreselor de 

destinație a mesajelor (Dynamic Routing), eventual prin interogarea unei solutii de tip Service 

Registry utilizând standardul UDDI; 

• Soluția va implementa mecanisme de control și garantare a livrării mesajelor; 

• Specificarea și modificarea fluxurilor de mesaje să se poată face folosind un simplu browser web; 

• Managementul încărcării/ livrării mesajelor către serviciile destinație înregistrate la nivelul 

magistralei de mesaje folosind cozi de mesaje tampon care permit:  

o definirea concurenței maxime admise de serviciul destinație; 

o definirea unei perioade de expirare pentru mesajele trimise; 

o definirea de priorități asociate mesajelor. 

 
Componenta SGBD 
Sistemul de gestiune al bazelor de date relaționale trebuie să fie un sistem de gestiune a bazelor de date 

de tip relațional si să ofere posibilitatea de a rula pe diverse platforme hardware precum și pe sistemele de 

operare majore existente pe piață (Windows, Linux, Unix), oferind urmatoarele capabilități: 
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• posibilitatea de a suspenda temporar operații consumatoare de resurse (de exemplu încărcări 

masive de date), cu reluarea ulterioară a acestora în momentul când platforma permite precum și 

posibilitatea de a implementa scheme de prioritate în modul de accesare a bazei de date în funcție 

de tipul de utilizator inclusiv limitarea numărului de procesoare folosite de baza de date fara a fi 

necesara folosirea unei soluții de virtualizare ; 

• parametrii de memorie să poată fi ajustați dinamic și automat de către baza de date astfel încât 

zonele de memorie să fie dimensionate în concordanță cu tipul de operații ce se desfășoară la un  

moment dat, iar pentru a face față unui numar foarte mare de utilizatori, baza de date trebuie să 

ofere un mecanism de connection pooling care să optimizeze folosirea resurselor server-ului la 

operațiile de tip login/logout.  

Baza de date trebuie să permită funcționarea într-o arhitectură de disponibilitate înaltă de tip cluster 

activ-activ asigurându-se toleranța la defecte hardware sau nefuncționare planificată, scalabilitatea și 

disponibilitatea crescută a platformei. Din punct de vedere al performanței bazei de date, fiecare nod al 

cluster-ului bazei de date trebuie să poată fi capabil să acceseze date din memoria cache a celorlalte noduri 

reducând astfel la minim necesitatea de a citi blocurile de date direct de pe disc. Totodată, arhitectura de 

tip cluster trebuie să asigure și o balansare a încărcării între noduri la nivelul cererilor și execuțiilor pe baza 

de date aflată în cluster oferind o încărcare uniformă a acesteia, iar din punctul de vedere al utilizatorilor 

trebuie să ofere o disponibilitate de tip 24x7 în cazul apariției unei defecțiuni hardware la unul din serverele 

cluster-ului de baza de date. Securitatea tranzacțională în cazul apariției unor erori hardware sau software 

în clusterul de baza de date trebuie sa fie tratata de mecanismele interne ale bazei de date iar in cazul unei 

defectiuni hardware si/sau software să permită reconectarea automată la nodul sau nodurile rămase 

disponibile.  

Din punct de vedere al operațiunilor de administrare baza de date trebuie să ofere mecanisme interne 

de monitorizare și diagnosticare continuă și care să pună la dispoziția administratorilor informații pentru 

ușurarea luării deciziilor în administrare, automatizând colectarea de paramteri de funcţionare ai bazei de 

date, precum și stocarea acestora pentru a putea furniza o imagine pe termen lung a modului de 

funcţionare a bazei de date. Soluția de baza de date trebuie sa ofere un utilitar grafic pentru modelarea 

relaţională şi dimensională a datelor precum și o unealtă cu interfață grafică accesibilă web pentru 

administrarea bazei de date, care să includă urmatoarele facilități: 

• construirea și executare scripturi SQL; 

• gestionarea obiectelor bazei de date; 

• efectuarea de funcții de backup si restaurare; 

• administrare a utilizatorilor; 

• monitorizarea bazei de date si vizualizarea fisierelor de tip log ; 

• vizualizarea în timp real a încărcării bazei de date, a activității utilizatorilor, a operațiilor mari 

consumatoare resurse (I/O si CPU) precum și rapoartarea acestor evenimente către administratori. 
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Din punctul de vedere al operațiunilor de backup, baza de date trebuie să permită operațiuni de backup 

și restaurare a datelor în regim de lucru online, salvarea totală și/sau parțială a bazei de date atât pe disc 

cât și direct pe bandă iar toate aceste operațiuni să fie făcute într-o formă unitară, centralizată și ușor de 

administrat. De asemenea, pentru optimizarea timpului alocat acestor operațiuni, baza de date trebuie să 

permită compresia și efectuarea de backup numai pentru fișierele care au suferit schimbări de la ultimul 

backup și pentru fișierele nou create (backup incremental) și să permită citirea și scrierea paralelă (simultan 

din/în mai multe fișiere) în timpul operațiilor de backup și restore. În funcție de nevoie, baza de date trebuie 

să permită, pe baza datelor de backup restaurarea parțială asigurând o imagine consistentă a acesteia de 

la un moment de timp specificat de cel ce realizează operația de restaurare. 

Ca și mecanisme de securitate oferite, baza de date trebuie să permită aplicarea simultană a mai multor 

politici de securitate pe un același obiect al bazei de date precum și posibilitatea de a restricționa accesul 

utilizatorilor la nivel de înregistrare și coloană într-o tabelă. Din prisma activităților de audit baza de date 

va oferi o listă cu operațiile pe care un grup sau o clasa de utilizatori le poate executa și va avea abilitatea 

de a se ajusta la gradul de detalii, capturate de către facilitatea de audit prin introducerea de politici de 

audit care să determine când un utilizator este sau nu auditat (spre exemplu situația când utilizatorul 

accesează doar anumite informații dintr-o tabela sau când conectarea nu se face printr-o anumită 

aplicație). 

 
Componenta de Business Intelligence 
Componenta de Business Intelligence (analiza si raportare) va avea rolul de a permite accesul din 

interfața web, mobil sau PC la informații și analize avansate sub forma de rapoarte și dashboard-uri 

prezentate sub diverse forme (tabular, graphic, hartă, combinații de reprezentări). Modulul trebuie să 

permită analize avansate și integrarea cu multiple surse de date, atât interne instituției, cât și externe, 

pentru a permite angajaților să ia decizii informate și a trimite rapoarte și analize statistice către alte 

instituții sau intern.  

În cadrul soluției, va exista posibilitatea de vizualizare de rapoarte și dashboard-uri într-un mod dinamic, 

cu posibilități avansate de a interacționa direct cu datele (capabilități de tipul “drill”).  

Componenta de business intelligence va oferi o interfață web prin care utilizatorii să poată interacționa 

cu toate componentele platformei, atât pentru accesul la rapoartele și tablourile de bord existente, cât si 

pentru a crea noi analize ad-hoc. Componenta de BI va oferi posibilitatea de a prezenta informația în 

formate multiple cum ar fi grafice, tabele, tabele pivotante, combinații de grafice și tabele, hărți, iar atunci 

când un raport include o reprezentare multiplă (ex text si grafic) a aceleiași informații, componenta de 

business intelligence va trebui să permită afișarea informatiei fara a repeta execuția interogarii. Pentru o 

mai bună vizualizare si intelegere a informatiilor afișate, este necesar ca aplicația de raportare să poată 

afișa pe o hartă anumite valori identificate drept critice, să semnalizeze depășirea unor praguri ale acestor 

valori, să semnalizeze apariția unor evenimente. 
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Componenta de BI trebuie să ofere posibilitatea modelării datelor și prezentarii informației într-un 

format familiar utilizatorilor finali, astfel încât aceștia să poată accesa informațiile disponibile fără a 

cunoaște structura și particularitățile fiecărei baze de date accesate. Acest nivel de metadate expus 

utilizatorilor trebuie să fie comun la nivelul tuturor modulelor sistemului de raportare și analiză.  

În cadrul acestei componente, rapoartele vor putea fi construite pe baza datelor existente în diverse 

surse de date structurate sau nestructurate, de pe platforme diferite (Oracle, SQL Server, DB2, fisiere de 

tip csv, fisiere xls, fisiere txt, etc.), în mod transparent pentru utilizatorul final. Rapoartele analitice vor 

putea fi construite pe un număr variabil de interogări analitice, fără ca instrumentul de business intelligence 

să limiteze numărul de astfel de interogari. O aplicație de analiză sau raportare trebuie să nu fie limitată la 

un anumit număr de surse de date, și să permită analiza simultană fără a se limita la un anumit număr de 

surse de date.  

Modulul de Business Intelligence trebuie să permită conectarea la sursele de date interne, dar și 

adăugarea de surse de date externe, crearea de asocieri automate sau manuale între diferitele surse de 

date, tabele și încărcarea acestor date în memorie pentru analize performante și de mare viteza. 

Numărul de utilizatori al soluției de tip BI este de 50. 

Cerințe funcționale 

Pentru accesibilitatea ridicata a informațiilor prezentate, componenta de BI trebuie să aibă următoarele 

funcționalități generale: 

• Posibilitatea de drill down / drill up (afișarea datelor agregate și detalierea acestora pe baza 

ierarhiilor implementare) sau drill through (posibilitatea de a naviga către un alt raport/dashboard 

preluând contextul raportului din care s-a declanșat acțiunea), atât pentru rapoarte cât și pentru 

grafice; 

• Trebuie să permită analiza In-Memory pentru o performanță ridicată și pentru lucrul cu volume 

mari de date; 

• Trebuie să permită crearea de modalități de vizualizare moderne, prin tehnici avansate de 

înțelegere și asociere a datelor; 

• Trebuie să permită conectarea simultană la multiple surse de date și crearea automată a unui 

model asociativ a datelor pentru a nu limita analiza și raportarea la modele ierarhice; 

• Trebuie să permită asocierea automată a datelor din diverse surse pe baza informațiilor identificate 

în surse și să recomande automat cele mai potrivite asocieri ; 

• Trebuie să permită identificarea automată, direct din surse de date a eventualelor anomalii sau 

redundante; 

• Trebuie să permită crearea de mai multe pagini de calcul în cadrul aceleiași aplicații de analiză și 

pastrarea selecțiilor făcute anterior pentru o analiză consistentă; 

• Trebuie să permită salvarea ca “bookmark-uri” a anumitor selecții specifice pentru analize rapide 

sau generarea de rapoarte rapide; 
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• Trebuie să permită crearea de prezentari dinamice direct din aplicațiile de analiză cu descoperiri 

din date, rapoarte și statistici și din prezentare să se poată intra imediat în aplicație pentru detalii 

suplimentare din aceeasi interfață; 

• Trebuie să permită inserarea de imagini grafice, text, adnotări în prezentarile de raportare direct 

din aplicațiile de analiză și raportare (interfață de prezentare/analiză); 

• Trebuie să permită o cautare în toate datele analizate direct din interfața de analiză; 

• Trebuie să permită capabilități avansate de integrare a datelor, prin crearea de legături din surse 

de date multiple, fără a fi nevoie de aplicații externe (pentru modelarea datelor de ex.) sau “Data 

Warehouse”; 

• Trebuie să permită crearea modelului de date analizate direct în memoria serverului, într-o 

maniera dinamică, automată; 

• Trebuie să nu aibă restricții la numărul de aplicații de analiză, aplicații de tip panou de bord, sau 

numărul de rapoarte generate; 

• Aplicațiile de analiză și rapoartele trebuie să poată fi accesate dintr-un portal web din intranet sau 

internet de un număr nelimitat de utilizatori (care vor avea drept de « read »/doar vizualizare a 

rapoartelor); 

• Trebuie să conțină o interfață adaptabilă automat la orice dispozitiv mobil de tip smartphone sau 

tabletă; 

• Trebuie să permită integrarea de aplicații de analiză în orice interfață web – analize încorporate; 

• Trebuie să permită utilizatorilor cu drepturi corespunzătoare crearea/modificarea de aplicații și 

pagini personalizate pe model de analize self-service, pe care ulterior să le poată face publice/ 

accesibile de către alți utilizatori; 

• Trebuie să permită publicarea analizelor personalizate într-un flux colaborativ pentru a permite 

accesul mai multor utilizatori la aplicații personalizate; 

• Va permite accesarea informațiilor prin portalul de business intelligence, iar prin folosirea 

funcționalităților instrumentului de raportare, va permite salvarea rapoartelor în diferite formate 

cum ar fi Excel, PDF, Word, HTML, Powerpoint etc.; 

• Componenta de business intelligence va permite modificarea tablourilor de bord sau a rapoartelor 

(fără costuri de licențiere suplimentare) și va oferi posibilitatea includerii rapoartelor/graficelor în 

tablouri de bord pentru toți utilizatorii finali, fără costuri de licențiere suplimentare; 

• Trebuie să permită crearea și configurarea pe baza unui orar prestabilit de trimitere de rapoarte în 

format Word, PDF, Excel, HTML via email sau într-o locație de stocare accesibilă centralizat; 

• Componenta de BI nu trebuie să limiteze accesul utilizatorilor la o singură sursă de date, permițând 

combinarea rezultatelor obținute de pe platforme diferite la momentul interogării, astfel încât 

setul de date rezultat să fie unitar. Pentru funcționare optimă și cu performanță ridicată, 

componenta de business intelligence trebuie să se poată conecta simultan la multiple surse de 
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date, să încarce în memoria serverului de analiza datele necesare folosind algoritmi de compresie 

avansați și să permită analiza asociativă, nerestricționată de anumite interogari SQL specifice; 

• Trebuie să permită utilizatorilor să descopere informații, fără a fi necesare cunoștinte de baze de 

date sau limbaj SQL. De asemenea, nu trebuie să limiteze la o anumita structură ierarhică analiza 

de informații, ci în momentul selectării oricărui câmp de date să asocieze automat acel câmp cu 

informațiile relevante și nerelevante într-o interfață grafică intuitivă; 

• Soluția trebuie să beneficieze de un motor de căutare avansat, care să permita căutarea în toate 

sursele de date analizate dar și în obiectele de vizualizare (grafice, tabele, etc.) astfel încât un 

utilizator să poată accesa rapid și în orice moment informații de raportare și analiză specifice; 

• Utilizatorii platformei vor putea fi preluați din sisteme LDAP, însă componenta de raportare va 

trebuie să ofere capabilități proprii de definire a rolurilor pentru restricționarea în detaliu a 

accesului la rapoarte; 

• Instrumentul de raportare trebuie să ofere un mecanism de programare a execuției rapoartelor 

sau a preîncărcării în serverul de BI a unui set de date astfel încât sa minimizeze timpii de executie 

ai interogărilor analitice, în funcție de sursele de date; 

• Componenta de BI va trebui să permită vizualizarea trasabilitătii unei componente dintr-un raport 

și, dacă aceasta reprezintă o valoare calculată, să permită vizualizarea formulei de calcul utilizate, 

integrând informațiile de calcul din instrumentul de business intelligence cu reguille de 

transformare aplicate in instrumentul de ETL. Componenta de Business Intelligence trebuie să aibă 

integrat propriul modul ETL. 

Cerinţe pentru componenta de raportare cu format fix 

Această componentă trebuie să asigure posibilitatea de generare de rapoarte cu conținut fix pentru 

utilizatorii care nu au, prin natura activităţii pe care o desfășoară, necesități de modificare de rapoarte sau 

creare de rapoarte noi sau în cazul rapoartelor de natura oficială, cu formă fixă, destinate consumului în 

masa sau imprimarii şi distribuirii în formă fizică.  

Solutia de Business Intelligence trebuie să beneficieze de un modul de generare, distribuție și planificare 

automată de rapoarte către utilizatori cheie. 

Rapoartele trebuie să poată fi trimise automat la anumite ore, prin email, în format PDF sau Microsoft 

Office. Calitatea imaginilor grafice din rapoarte trebuie să fie foarte bună pentru a permite vizualizarea 

graficelor dar si mărire de calitate (zoom in). 

Soluția trebuie să permita crearea și publicarea de rapoarte în format HTML pentru a putea fi afișate 

ușor pe orice site web. 

Crearea de rapoarte pentru distribuție trebuie să se facă simplu din aplicațiile de analiză, folosind acțiuni 

de tip drag-and-drop, editoare dedicate de rapoarte, creare, atașare și editare de imagini grafice. 

Un raport trebuie să permită consolidarea de informații din mai multe aplicații de analiză care, la rândul 

lor, accesează una sau mai multe surse de date. 
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Rapoartele trebuie să poată fi trimise automat și, în funcție de utilizatorii recipienți, să permită filtrarea 

informațiilor persoanlizate pentru utilizatori. 

Rapoartele trebuie create și gestionate centralizat pentru a fi distribuite în funcție de necesități la un 

număr mare de recipienți. 

Componenta de raportare cu format fix va permite reprezentarea informației atât în format tabular cât 

și în format grafic. Selecția datelor ce urmează a fi afișate în aceste rapoarte se va face dinamic, utilizatorul 

putând preciza la momentul de execuției criteriile de filtrare a informației.  

Din punct de vedere al surselor de date, componenta de raportare cu format fix trebuie să permită 

accesarea informației din surse de date și tehnologii diferite cum ar fi: 

• baze de date relationale: SQL Server, Oracle, DB2, etc.  

• baze de date multidimensionale: SQL Analysis Services, Oracle OLAP, etc. 

• fisiere: XML, CSV/Tab, Excel, MDB 

• Servicii Web 

Cerințe de platformă  

• Componenta de analiză și raportare managerială trebuie să fie scalabilă și să dispună de mecanisme 

de clustering a componentelor (de prezentare sau la nivel de server de acces la date), astfel încât 

să poata fi folosite resurse hardware suplimentare. 

• Componenta de BI va oferi funcționalități de încărcare a datelor și analizelor direct în memoria 

serverului pentru optimizarea performanței și pentru a evita supra-încărcarea surselor de date 

tranzacționale.  

• Componenta de raportare trebuie să ofere suport pentru funcționarea și, în cazul în care unul din 

servere este nefuncțional (de exemplu mentenanță sau defect), fără ca utilizatorul să fie 

deconectat de la platforma (continuarea activității trebuie să fie transparentă pentru utilizatori).  

• Modulul de analiză și raportare trebuie să dețină propriul modul SDK care să permită conectarea 

via web service pentru printarea de rapoarte, crearea, copierea sau ștergerea de rapoarte sau 

obiecte analizate, schimbarea modelului de securitate și adăugarea sau monitorizaarea 

performanței 

• Platforma trebuie să permita crearea rapidă de soluții compatibile cu standardul JSR168, Web 

Services sau alte standarde de integrare portal 

• Modulul de BI trebuie să poata fi accesat via portal sau direct de pe stații de lucru Windows, Mac 

OS sau Linux 

• Modulul de raportare trebuie să fie compatibil cu o serie de standard deschise cum ar fi: 

Websockets, REST, HTML5, CSS3, Javascript, ODBC, OLEDB, LDAP, ActiveDirectory, TLS/SSL, XML 

• Trebuie să suporte integrarea Microsoft Active Directory NTLM/Kerberos și/sau alte sisteme LDAP 

• Toate informațiile în tranzit trebuie sa fie criptate cu TLS 
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• Platforma trebuie sa ofere un set complet de API-uri și să permită dezvoltare web folosind 

tehnologii ca HTML5, JavaScript si CSS 

• Modulul de BI trebuie să permită securitate avansată, acces diferențiat pe roluri al utilizatorilor, 

acces diferențiat la aplicații de analiza diferite 

• Modulul trebuie să permită instalarea tuturor componentelor sale pe un singur server, cu 

posibilitatea de a fi scalabil ușor într-o arhitectură de înaltă disponibilitate și balansare a încărcării 

• Administrarea utilizatorilor, monitorizarea performanței și gestionarea accesului trebuie să se facă 

centralizat, dintr-o interfață de administrare web 

• Utilizatorii care crează aplicații de analiză, raportare și vizualizare a datelor trebuie să beneficieze 

de un instrument de tip “asistent de creare” aplicații de vizualizare dar și de posibilitatea accesării 

lor prin script-uri 

• Aplicatiile și obiectele utilizate în analiză trebuie să fie create prin metode simple de tip “drag and 

drop” 

• Modulul trebuie să aibă un asistent de încărcare a datelor care să creeze, automat sau manual, 

legături între diferite surse de date, cum ar fi: baze de date ODBC, pagini web, fișiere Excel, etc. 

• Platforma trebuie să permită crearea de grupuri de aplicații specifice pe fiecare linie de serviciu și 

restricționarea accesului utilizatorilor către aplicațiile din liniile de care nu aparțin 

• În cadrul unui grup de aplicații, configurarea utilizatorilor și rolurilor trebuie să permită 

restricționarea doar la anumite aplicații dar, și în cadrul aplicațiilor de analiza, doar la informații 

specifice rolului (de exemplu: utilizator din Ilfov să aibă acces doar la infromații din județul Ilfov în 

cadrul aceleiași aplicații de raportare cu date din toată țara)  

• Platforma trebuie să conțină propriul modul ETL integrat și posibilitatea de normalizare și pregătire 

scriptică a datelor pentru analize 

• Platforma trebuie să permita crearea unui model de date unitar care să poată fi folosit de mai multe 

aplicații de analiza și raportare 

• Platforma trebuie să conțină tool-uri de sincronizare cu baze de date sursă și de prelucrare 

automată a datelor.  

 
Componenta de mascare a datelor 
Sistemul propus asigură confidenţialitatea informaţiilor necesare pentru operare, accesul la interfaţa de 

administrare făcându-se pe baza de nume de utilizator şi parolă. Totodată, sistemul asigură integritatea 

datelor transmise, actualizate, vizualizate sau înregistrate. 

Toate informaţiile despre utilizatori vor fi confidenţiale în limitele stabilite prin politica de securitate. 

Aceste limite sunt stabilite în funcţie de rolul pe care îl are fiecare utilizator în cadrul platformei propuse. 

De asemenea, se vor respecta legislaţia şi reglementările internaţionale privind protecţia intimităţii şi a 

datelor personale. 
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Prin intermediul unei componente specializate de administrare, persoanele acreditate (administratori 

de sistem) vor putea restricţiona accesul în anumite zone ale platformei, la anumite documente sau date, 

după cum va fi necesar, pentru a acorda drepturi doar anumitor utilizatori sau grupuri de utilizatori. 

Cu ajutorul acestei politici, utilizatorii vor putea vizualiza, modifica sau adăuga documente/înregistrări 

numai în limita drepturilor de acces asociate, asigurându-se confidenţialitatea datelor. 

Din motive de securitate parolele utilizatorilor nu vor fi păstrate în baza de date, ci se vor păstra criptate 

într-un director LDAP centralizat. 

 

Cerinţe pentru componenta de mascare a datelor 

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite cu privire la mediul de testare/dezvoltare și totodată pentru 

asigurarea confidențialității informațiilor și protejării datelor cu caracter personal, platforma va include o 

componentă de mascare pentru transferul din bazele de date de producție în cele de testare/dezvoltare. 

Astfel se asigură prevenirea accesului utilizatorilor neautorizați la informațiile sensibile, asigurându-se 

accesul personalului IT și echipelor externalizate la date de test consistente, îndeplinind în acelasi timp 

regulile de conformare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.  

Existența unor date de testare consistente și suficiente reprezintă o necesitate pentru realizarea unui 

proces de testare eficient și concludent, fără date de testare similare condițiilor de utilizare extreme (atât 

din punct de vedere cantitativ cât și calitativ) orice testare realizată asupra platformei nu va fi relevantă din 

punct de vedere al funcționarii acestuia în producție. 

Soluția trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice minime: 

- Soluția trebuie să poată profila date existente pentru descoperirea automata a modelului de date 

și a conținutului sensibil ; 

- Soluția trebuie să asigure generarea de date în conformitate cu următoarele formate: 

o Oracle DB Server, MySQL 

o IBM DB2 / 400 iSeries 

o Microsoft SQL Server 

o PostgreSQL 

o Sybase 

o Fișierele XML, SQL, CSV, fișiere JSON, fișiere XLS 

- Soluția trebuie să permită repetarea procesului de generare a datelor dupa ce modelul de date a 

fost definit, în scopul de a recrea datele pentru teste ; 

- Soluția trebuie să dispună de posibilitatea creării de date invalide, bazate pe cererile utilizatorilor ; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să modifice date sensibile, cu un conținut alternativ. O astfel de 

capacitate trebui să includă următoarele funcții: 
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§ Conservarea genului - atunci când substituie nume, nume masculine sunt 

substituite numai cu alte nume de sex masculin, și în mod similar de sex feminin, 

cu doar nume feminine. 

§ Conservarea integrității semantice - păstrarea constrângerilor aplicate unui set de 

date ca o valoare maximă sau pentru numere de card de credit 

§ Valoarea Cumulată - valorile totale și medii ale unei coloane mascată de date ar 

trebui să fie păstrate, fie strâns sau fie cu precizie 

- Abilitatea de a extrage în mod condiționat seturi de date intacte referențial, în mod constant din 

multiple tipuri de baze de date sau fișiere; 

- Soluția trebuie să dispună de capacitatea de a asocia cazuri de testare cu atributele de date 

necesare, de a le găsi în conținutul de date existente și de a le rezerva pentru utilizatori autorizați 

și de a bloca înregistrările/cheile de la alte utilizări de testare; 

- Soluția trebuie să aibă capacitatea de a descoperi automat relațiile între date și de a oferi, de 

asemenea, posibilitatea administratorilor să modifice regulile de descoperire utilizate; 

- Soluția trebuie să furnizeze o analiză a datelor și a metadatelor bazelor de date descoperite 

- Urmare a procesului de descoperire, soluția trebuie să furnizeze rapoarte și documentare cu privire 

la datele descoperite; 

- Soluția trebuie să dispună de capacitatea de a înțelege modelele de date, în scopul de a menține 

integritatea referențială într-o bază de date. De asemenea, soluția trebuie să fie capabilă de a 

înțelege modelele de date, în scopul de a menține integritatea referențială între diferite baze de 

date; 

- Soluția trebuie să dispună de posibilitatea modificării datelor generate; 

- Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a genera cazuri de testare pe baza cerințelor de business 

și cu definirea și alocarea datelor de test necesare pentru realizarea testării cazurilor de testare 

generate; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să ruleze într-un mod de test regulile de anonimizare pentru a testa 

efectul pe care îl are mascarea, înainte de a aplica mascarea la datele complete existente; 

- Soluția trebuie să permită o mascare directă a datelor; 

- Soluția trebuie să permită programarea rulării funcțiilor de mascare a datelor; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să lucreze și cu date care nu sunt 100% corecte, pentru a putea folosi 

aceste date greșite în timpul procesului de testare. Soluția trebuie să fie configurabilă astfel încât 

și aceste date să fie prelucrate ; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să genereze date invalide pentru a fi folosite în teste specifice; 

- Soluția trebuie să ofere posibilitatea extragerii unui subset de date care să fie mascate și să poată 

fi prelucrate în procesul de testare; 

- Soluția trebuie să suporte autentificarea folosind integrarea cu sisteme de tip LDAP; 
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- Soluția trebuie să ofere mecanisme de control a accesului la date bazate pe utilizatori, roluri și 

grupuri; 

- Soluția trebuie să ofere suport pentru utilizatorii dintr-un director LDAP cu posibilitatea de criptare 

a transportului folosind TLS (LDAPS); 

- Soluția trebuie să ofere rapoarte care sa evidențieze date vulnerabile care trebuie mascate; 

- Soluție trebuie să fie capabilă să identifice dimensiuni de date care există în mediul de producție și 

să lege aceste informații fie cu informații personale sintetice sau informații mascate pentru a crea 

date similare celor din producție, care să poată fi provizionate, fără să conțină date reale; 

 
Securizare Acces Servicii Electronice 
Datorita cerințelor de integrare ale platformei  PDU cu sisteme externe, este necesară securizarea 

accesului la serviciile web expuse către aceste sisteme externe și scăderea costurilor operațiunilor 

administrative legate de controlul accesului la aceste servicii, prin implementarea unei componente de 

securizare a accesului la interfețe web în mod centralizat.  

Platforma de securizare a accesului la servicii electronice va facilita schimbul de date cu acuratețe, în 

mod eficient și în condiții de siguranță între diferite sisteme informatice (atât din cadrul autorității 

contractante cât și din cadrul altor instituții cu care există sau vor exista protocoale de colaborare) conform 

proceselor de lucru operaționale specifice instituțiilor implicate. 

Platforma trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază: 

• Platforma trebuie să fie o aplicație software sau o suită de aplicații integrate nativ (de producător) 

disponibile comercial (COTS – Commercial Off-The-Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare 

pe perioadă nedeterminată) sau cu asigurarea de licențe comparabile ca funcționalitate și 

dimensionare pe o perioadă de 5 ani; 

• Toate funcționalitățile platformei oferite de ofertant trebuie confirmate prin citate și/sau extrase 

din documentația producătorului disponibilă public (se include în oferă URL-ul ce prezintă 

informațiile relevante) sau se transmite documentația tehnică în cadrul Propunerii Tehnice. În caz 

de neconcordanță între documentația producătorului și ofertă primează documentația 

producătorului; 

Solutia ofertata va include si o componenta software de tip Application Delivery Controller (ADC) cu 

functionalitati de suport pentru acces masiv concurent la resursele de aplicatie, respectiv de protecție a 

instanțelor de aplicatii si servicii expuse prin interfete Web si API catre exterior. Componenta ADC va 

dispune de funcționalități de control centralizat al configurației, inclusiv de control al instanțelor 

individuale, de interconectare și de protecție a serviciilor de aplicație la nivel de interfețe de tip API și de 

asigurarea a capabilităților analitice de monitorizare a utilizării resurselor. 

Componenta de tip ADC va indeplini urmatoarele specificatii tehnice minimale: 

• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocoalele TCP si UDP; 
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• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocolul HTTP; 

• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocoalele gRPC, Memcached, SCGI, Uwsgi, PHP FPM; 

• Posibilitatea balansarii traficului de stream video folosind FLV, HDS, HLS, MP4; 

• Posibilitatea balansarii traficului folosind HTTP URI, HTTP Cookies sau HTTP Parameters; 

• Suport pentru persistenta sesiunilor bazat pe cel putin urmatoarele informatii: cookies, adrese IP 

sursa/destinatie, SSL; 

• Posibilitatea verificarii starii sistemelor din backend folosind mecanisme de verificare a serviciilor 

bazate pe status code si raspuns; 

• Posibilitatea descoperirii serviciilor pe baza de DNS; 

• Posibilitatea de face cache la continutul static si dynamic; 

• Posibilitatea de rescriere a headerelor de Cache-Control; 

• Posibilitatea curatarii cache-urilor folosind mecanisme bazate pe API; 

• Posibilitatea functionarii ca un sistem de tip web server; 

• Suport pentru portocoalele HTTP/2; 

• Suport pentru HTTP/2 server push control; 

• Posibilitatea limitarii conexiunilor si cererilor L7; 

• Suport pentru SSL/TLS offloading folosin RSA si ECC; 

• Suport pentru TLS1.3; 

• Suport pentru filtrarea traficului folosind access control lists bazate pe adrese IP; 

• Suport pentru OpenID Connect SSO; 

• Suport pentru integrare cu sisteme de tip APM (Application Performance Management): 

AppDynamics, Datadog, Dynatrace; 

• Sistem de monitorizare complet bazat pe dashboard-uri ce pot fi customizate; 

• Suport pentru tool-uri de monitorizare bazate pe raspunsuri in format JSON si HTML; 

• Suport pentru definirea serviciilor de tip API folosind HTTP URI path; 

• Suport pentru rutarea request-urilor API; 

• Suport pentru versionarea serviciilor de tip API; 

• Suport pentru transformari de tip REST to SOAP folosind JSON to XML; 

• Suport pentru definirea serviciilor de tip API independent in Mediul de Productie fata de Mediul de 

Testare/Dezvoltare/Instruire; 

• Suport pentru limitarea utilizarii serviciilor de tip API prin folosirea mai multor politici definite de 

catre utilizator; 

• Suport pentru managementul cheilor API pentru consumatorii serviciilor de tip API; 

• Suport pentru autentificare API folosind JWT; 

• Suport pentru import-ul cheilor API din sisteme externe; 
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• Suport pentru generarea de cataloage cu serviciile API publicate; 

• Suport pentru OWASP Top 10; 

• Suport pentru mitigarea atacurile pe baza de CVE; 

• Suport pentru verificarea de caractere de tip meta; 

• Suport pentru verificare protocolului HTTP; 

• Suport pentru Evasion Techniques protection; 

• Suport pentru configurarea tipurilor de fisiere permise si/sau blocate; 

• Suport pentru blocarea traficului pe baza de Risk Score; 

• Suport pentru verificarea integritatii cookie-urilor; 

• Suport pentru verificarea cererilor HTTP pe baza de JSON si XML; 

• Suport pentru verificarea parametrilor HTTP; 

• Suport pentru blocarea scurgerii de informatii sensibile dinspre server; 

• Suport pentru detectia si blocarea traficului codat Base64; 

• Suport pentru detectia sistemelor de tip Bot; 

• Suport pentru politici de securitate bazate pe OpenAPI; 

• Suport pentru definirea de semnaturi customizate; 

• Suport pentru protectia pe baza de URL-uri definite; 

• Suport pentru protectia pe baza de parametrii HTTP predefiniti; 

• Suport pentru incarcarea de module in mod dynamic pentru rularea de cod JavaScript; 

• Sistem de management centralizat cu consola de tip GUI; 

• Sistem de instalare in mod offline; 

• Sistem de instalare fara utilizator cu drepturi de acces privilegiat; 

• Suport pentru instalare ca Kubernetes Ingress Controller; 

• Suport pentru instalari de tip HA cu functionare de tip active/active si active/pasiv; 

• Suport pentru sincronizarea configuratiilor intr-un cluster de tip HA; 

• Suport pentru definirea volumelor de stocare distribuite pe nodurile din cluster; 

• Suport pentru extinderea volumelor de stocare prin adaugarea de noduri suplimentare in cluster; 

• Suport pentru balansarea automata a incarcarii pe nodurile din cluster; 

• Suport pentru mecanisme de failover prin restart automat al serviciilor pe alte noduri din cluster; 

• Suport pentru mecanisme de migrare automata sau manuala a serviciilor pe oricare nod din cluster; 

• Suport pentru definirea de retele virtuale administrate centralizat conectate la toate nodurile din 

cluster; 

• Suport pentru folosirea retelor virtuale in mod layer 2 (bridge) sau interconectare layer 3 (routed) 

prin definirea obiectelor de rutare virtuale; 

• Suport pentru definirea retelelor virtuale in topologie single-site sau multi-site; 



 

Neclasificat 
156 

• Suport pentru servicii de tip firewall distribuit pe toate nodurile din cluster; 

• Suport pentru servicii de tip self-service prin folosirea de mencanisme de tip API; 

• Suport pentru definirea clusterelor de containere pentru rularea serviciilor, folosind cel putin 

mecanismele API puse la dispozitie de sistemul Kubernetes; 

• Suport pentru integrare cu solutii de tip CI/CD; 

• Suport pentru constructia in mod automat a containerelor pentru rularea serviciilor; 

• Suport pentru catalogarea in scopul reutilizarii containerelor in care se ruleaza serviciile; 

• Suport pentru managementul retelelor virtuale in interiorul unui cluster de containere. 

Solutia va contine 1 (o) componenta ADC dimensionata pentru securizarea a minim 100 GB de trafic pe 

ora, respectiv minim 250 de milioane de cereri lunare de tip API, conform cu specificațiile tehnice minimale 

de mai sus. 

 
Platforma de gestiune a accesului utilizatorilor si a securității platformei 
Platforma va asigura funcționalitățile necesare pentru gestiunea utilizatorilor interni (ADR și 

administratorii instituțiilor publice partenere care vor face parte din platformei PDURo) și asigurarea 

securității utilizării platformei pentru: 

- Protejarea platformei împotriva accesului neautorizat 

- Acordarea accesului la informații pe baza necesității de a cunoaște 

- Segregarea rolurilor utilizatorilor și evitarea acumulării de roluri nejustificate 

- Accesul facil la funcțiile platformei pentru utilizatorii autorizați 

Pentru implementarea acestor principii, platforma trebuie să îndeplinească următoarele funcționalități 

minimale: 

• Soluție software sau suită de aplicații integrate disponibile comercial (COTS – Commercial Off-The-

Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare pe perioadă nedeterminată) sau cu asigurarea de 

licențe comparabile ca funcționalitate și dimensionare pe o perioadă de 5 ani. Asigurarea 

suportului tehnic pentru specialiștii Autorității Contractante direct de către producător va fi 

confirmat în scris de producător – documentul de confirmare va fi transmis în cadrul Propunerii 

Tehnice; 

• Toate funcționalitățile platformei oferite de ofertant trebuie confirmate prin citate și/sau extrase 

din documentația producătorului disponibilă public (în acest caz se include în oferă URL-ul ce 

prezintă informațiile relevante) sau transmisă atașat în cadrul Propunerii Tehnice. În caz de 

neconcordanță între documentația producătorului și ofertă primează documentația 

producătorului; 

• Platforma trebuie să asigure următoarele funcționalități de bază: 

o Să ofere o imagine unitară a conturilor de acces asociate unui utilizator; 
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o În funcție de specificul fiecărui angajat în parte și de regulile din platforma, acestuia îi vor 

fi alocate în mod automat resurse (conturi de acces în soluțiile din cadrul platformei);  

o Orice schimbare în profilele de utilizatori, care ar putea avea impact asupra drepturilor de 

acces la soluțiile informatice (de exemplu schimbarea poziției, departamentului, etc) 

trebuie sa se reflecte în schimbarea rolurilor asociate utilizatorilor respectivi în mod 

automat; 

o În cazul în care un angajat este promovat pe o alta poziție în organizație, poziție care 

implică schimbarea drepturilor de acces, platforma trebuie să îi revoce drepturile de acces 

la soluțiile pentru care acesta nu mai are drept de acces conform noii poziții și să îi acorde 

drepturile suplimentare necesare conform noii poziții; 

o În cazul în care un angajat pleacă din organizație platforma trebuie să revoce automat 

toate drepturile de acces ale utilizatorului, astfel încât sa se prevină tentativele de acces 

neautorizat; 

o Când un utilizator pleacă din organizație sau accesul nu mai este necesar în urma 

schimbării rolului, soluția trebuie să permită atât revocarea automată cât și manuală a 

acestuia, conform cu politicile de acces din platforma; 

o Trebuie să expună o interfață web către utilizatori (self-service) care să permită 

vizualizarea și modificarea informațiilor din profilul propriu; 

o Trebuie să expună o interfață web către administratori care sa permită vizualizarea și 

modificarea informațiilor din profilul propriu și profilele angajaților administrați 

o Interfața expusă către utilizatori și administratori trebuie să permită doar nivelul de acces 

de care aceștia au nevoie, fără a afișa meniuri sau funcționalități neutilizabile de către 

aceștia conform poziției și rolului în organizație; 

o Să permită definirea drepturilor de acces ca set de bază specific poziției în organizație și 

definirea de roluri suplimentare, care vor putea fi alocate la cerere, pe baza de aprobare; 

o Utilizatorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor proprii – în timp real, la orice moment, 

folosind interfață grafică web; 

o Administratorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor proprii și alocate lor – în timp real, 

la orice moment, folosind interfață grafica web; 

o Pentru depanare și verificare, administratorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor 

utilizatorilor din subordine – în timp real, la orice moment, folosind interfața grafică web, 

dar fără a putea interveni in fluxul solicitării; 

o Pentru integrare ușoară cu celelalte sisteme, fluxurile de creare/modificare/revocare 

conturi pentru utilizatori trebuie să fie configurabile prin interfața web; 
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o Pentru evitarea blocajelor în operarea sistemelor (de exemplu pentru situațiile în care 

utilizatorii sunt temporar indisponibili), platforma trebuie sa permită administrarea 

delegată a drepturilor de acces; 

o Platforma trebuie să poată realiza alocarea de drepturi de acces către utilizatori pe baza 

de politici de acces asociate anumitor departamente, poziții sau altor atribute legate de 

profilul utilizatorului; 

• Platforma trebuie sa blocheze accesul utilizatorilor neautorizați la toate funcționalitățile sistemului 

– cu excepția informațiilor definite ca informații publice cu acces nerestricționat. Pentru accesul la 

informațiile și funcționalitățile sistemului, platforma va realiza: 

o Autentificarea și autorizarea utilizatorilor – pentru accesul la informațiile / funcționalitățile 

confidențiale platforma va solicita autentificarea cu 2 factori de autentificare. Cel de-al 

doilea factor de autentificare va putea fi (la alegerea beneficiarului): cod temporar 

transmis prin e-mail sau SMS, mesaj push într-o aplicație mobilă specifică, cod temporar 

generat de o aplicație mobilă compatibilă; 

o Acces de tip RBAC – platforma va permite definirea de roluri specifice activității Autorității 

Contractante, un utilizator care are asignat unui rol va primi automat toate drepturile de 

acces specifice rolului respectiv. Un utilizator va putea avea asignate mai multe roluri, 

cumulând toate drepturile de acces aferente rolurilor respective. Totuși, pentru a evita 

riscurile de securitate asociate utilizatorilor cu drepturi multiple de acces, platforma 

trebuie să asigure realizarea automată a unei analize de risc care să calculeze pentru 

fiecare utilizator un scor de risc aferent drepturilor de acces ale utilizatorului respectiv. 

Scorul de risc trebuie actualizat automat în situația în care utilizatorului îi este asignat un 

nou rol în cadrul platformei sau utilizatorul solicită noi drepturi de acces,  astfel încât 

aprobarea drepturilor de acces (atât la acordare cât și la verificarea periodică a acestora) 

să fie realizată având în vedere analiza riscurilor de securitate aferente; 

• Platforma trebuie să ofere acces facil, printr-o interfață web, la toate funcționalitățile de 

administrare și configurare, și să includă funcționalități de ”auto-servire” a utilizatorilor, prin care 

aceștia să poată realiza majoritatea operațiunilor fără a solicita intervenția unui administrator. La 

inițierea unei cereri a unui utilizator, platforma trebuie sa utilizeze fluxuri predefinite de aprobare 

iar, în cazul aprobării solicitării, operațiunea trebuie implementată în mod automat, prin 

funcționalități specifice ale platformei, fără a fi necesară realizare de operațiuni manuale de 

configurare. Astfel de operațiuni de ”auto-servire” vor include cel puțin: 

o înregistrarea în cadrul platformei – atât pentru utilizatorii interni cât și pentru utilizatorii 

externi; 

o acces la funcționalitățile / aplicațiile din cadrul platformei – altele decât cele asignate 

automat pe baza rolului specific; 
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o acces de tip administrator la servere / echipamente rețea / baze de date / aplicații etc.; 

o resetare parolă de acces; 

• Platforma trebuie să ofere utilizatorilor funcționalități pentru a urmări în timp real stadiul aprobării 

solicitărilor înregistrate în platforma; 

• Platforma trebuie să asigure protejarea documentelor confidențiale prin: 

o Pentru Directoare dedicate stocării documentelor confidențiale: specificarea detaliată a 

drepturilor de acces la Directorul respectiv, incluzând utilizatorii care pot accesa Directorul 

și aplicațiile ce pot fi utilizate în acest scop. Accesul tuturor celorlalți utilizatori, inclusiv 

administratori de sistem, trebuie să fie refuzat; 

o Pentru documente individuale: specificarea detaliată a drepturilor de acces la documentul 

respectiv, incluzând utilizatorii care pot accesa documentul și aplicațiile ce pot fi utilizate 

în acest scop. Accesul tuturor celorlalți utilizatori, inclusiv administratori de sistem, trebuie 

să fie refuzat; 

• Platforma trebuie să asigure capabilități avansate de securizare a accesului, incluzând cel puțin: 

o Combinarea accesului bazat pe roluri cu atribute din profilul utilizatorului, inclusiv atribute 

definite specific în cadrul platformei; 

o Analiza riscului asociat tentativelor de autentificare ale utilizatorilor utilizând elemente de 

analiza complexe – cel puțin:  poziție geografică, device utilizat, comportament utilizator – 

analiza trebuie să aibă ca rezultat decizii automate, respectiv: acordă acces la platforma, 

blochează accesul la platforma, inițiază autentificarea cu doi factori de autentificare sau 

rutează tentativa de autentificare către o echipă de analiză în timp real care va acorda sau 

refuza accesul la platforma; 

• Platforma trebuie să asigure definirea de modalități de acces specifice pentru 

furnizori/colaboratori, valabilitate limitată de timp, la expirarea termenului definit in platformă 

accesul trebuie să fie refuzat; 

• Platforma trebuie să monitorizeze integritatea aplicațiilor și a fișierelor care conțin date 

confidențiale și să raporteze modificarea neautorizată a acestora cu blocarea automată a execuției 

fișierelor executabile; 

• Platforma trebuie să includă politici pentru managementul parolelor de acces: lungime parolă, 

sintaxă parolă, dicționar de parole interzise etc. Parolele utilizatorilor trebuie să fie stocate criptat 

de către platformă, utilizând algoritmi de criptare moderni. În plus, platforma trebuie să poată 

genera parole în mod automat la înregistrarea utilizatorilor, să poată înregistra parole pentru 

conturile de sistem administrate în cadrul sistemelor destinație și să asigure politici de parole 

multiple pentru aceeași resursă; 
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• Platforma trebuie să colecteze automat informații de audit și să includă o gama extinsă de activități 

și rapoarte de audit (atât rapoarte predefinite cât și rapoarte definite de beneficiar), incluzând cel 

puțin: 

o Rapoarte privind accesul la platforma – tentative de autentificare reușite și tentative de 

autentificare nereușite, număr resetări parole într-un interval de timp, tipuri de conturi de 

acces, utilizatori care au acces la o anumită resursă/funcționalitate,  conturi inactive 

o Monitorizarea periodică a drepturilor de acces și re-aprobarea periodică a accesului de 

către management la nivel de resursă accesată. Conturile fără utilizator definit sau cu un 

utilizator inactiv trebuie să fie identificate și anulate automat de către platformă, fără a fi 

necesară aprobarea de către management; 

o Monitorizarea și controlul accesului la directoarele și fișierele care conțin informații cu 

caracter restricționat, la procesele de sistem, la operațiunile copiere sau ștergere a datelor 

sensibile; 

• Pentru a asigura accesul permanent la resurse, Platforma trebuie să includă o arhitectură High-

Availability (HA) prin funcționalitățile proprii, fără a utiliza clustering la nivel de sistem de operare 

și/sau virtualizare; 

 
Monitorizare date, sisteme si aplicații 
Având în vedere complexitatea tehnică și funcțională a platformei PDURO, precum și importanța 

acestuia, devine esențială necesitatea implementării unei soluții de management de aplicații care să 

elimine discontinuitatea serviciilor oferite de IT către zona funcțională, unificând în acest fel cele două 

componente. 

Platforma pentru monitorizarea performanței infrastructurii va conlucra pentru detectarea și 

remedierea imediată, pe cât posibil automată, problemelor de funcționare care afectează utilizarea în bune 

condiții a sistemului informatic și îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Platforma trebuie să fie o aplicație software sau o suită de aplicații integrate disponibile comercial (COTS 

– Commercial Off-The-Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare pe perioadă nedeterminată) sau cu 

asigurarea de licențe comparabile ca funcționalitate și dimensionare pe o perioadă de 5 ani; 

 

Platforma trebuie să asigure următoarele funcționalități minimale: 

• Monitorizarea unificată a aplicațiilor, bazelor de date, infrastructurii hardware și software 

• Generare de alerte bazate pe reguli prestabilite pentru fiecare tehnologie în parte  

• Integrarea cu sistemul LDAP, cu definirea de roluri tehnologice și de securitate pentru acces 

diferențiat  

Platforma trebuie să fie capabilă să:  

• ofere tablouri de bord intuitive, asigurând astfel o învățare ușoară și rapidă a soluției;  
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• ofere panouri de control predefinite pentru:  

o Administrarea soluției  

o Monitorizarea bazelor de date  

o Monitorizarea sistemelor de operare  

o Monitorizarea LDAP  

o Monitorizarea infrastructurilor de virtualizare și a sistemelor hibride  

o Monitorizarea containerelor  

• Să ofere posibilitatea definirii de panouri de control personalizate;  

• Să furnizeze o paletă foarte largă de șabloane predefinite pentru monitorizarea elementelor de 

infrastructură, pentru generarea de rapoarte, precum și posibilitatea construirii de rapoarte 

personalizate;  

• Să permită generarea automată de rapoarte la intervale predefinite și transmiterea acestora prin 

e-mail către utilizatori predefiniți;  

• Să furnizeze mecanisme de notificare prin care să transmită alerte prin email și SMS atunci când 

anumite praguri critice sunt depășite.  

Platforma trebuie să asigure monitorizarea software. 

ü Monitorizarea sistemelor de operare  

• Platforma trebuie să permită monitorizarea sistemelor de operare care stau la baza 

aplicațiilor, bazelor de date și dispozitivelor de rețea din infrastructura IT. În acest sens, va 

permite colectarea parametrilor de funcționare la nivel de CPU, memorie, intrări/ieșiri, 

tendințe de utilizare a spațiului de stocare, precum și a proceselor care rulează pe fiecare 

server / mașină virtuală. Toate aceste date vor fi agregate cu datele legate de diverse 

evenimente, date de monitorizare a bazelor de date și infrastructurii de virtualizare pentru 

furnizarea unei monitorizări globale a performanței platformei; 

• Platforma trebuie să ofere o perspectivă similară (model unificat) a colecțiilor de resurse 

monitorizate indiferent de sistemul de operare monitorizat; 

• Platforma trebuie să asigure capabilități de diagnosticare grafică afișând metrici în timp real și 

oferind posibilitatea de a naviga la metrici conexe efectuând click pe reprezentările grafice 

(drill-down).  

• Platforma trebuie să asigure: 

o monitorizarea conținutului fișierelor log și să genereze alarme atunci când identifică 

anumite expresii definite; 

o monitorizarea timpului de răspuns la accesarea diferitelor URL-uri;  

o identificarea blocajelor la nivelul sistemelor de operare prin monitorizarea fluctuațiilor la 

nivel de procese;  
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o prezentarea parametrilor de funcționare (CPU, memorie rețea, utilizare disc) în timp real 

pentru un număr configurabil de sisteme, astfel încât să ofere o imagine de ansamblu 

asupra stării de funcționare a infrastructurii IT la nivel de sistem de operare, cu afișarea 

alarmelor pe diferite niveluri de severitate; 

 

ü Monitorizarea LDAP 

• Platforma trebuie să detecteze, diagnosticheze și să rezolve problemele de performanță, 

disponibilitate și replicare la nivelul LDAP atât în medii fizice cât și virtuale; 

• Platforma trebuie să dispună de un panou de control dedicat ce prezintă o imagine de 

ansamblu a infrastructurii LDAP (numărul de incidente de tip normal, avertisment, critic, fatal) 

la nivel de forest, domeniu, site, controler de domeniu; 

• Soluția trebuie să includă o serie de rapoarte cu informații referitoare la disponibilitatea și 

performanțele LDAP, printre care: 

o Rapoarte referitoare la alarmele LDAP  

o Rapoarte de utilizare, precum și rapoarte de sumar și de detaliu ale resurselor hardware 

pentru controlerele de domeniu 

• Soluția trebuie să includă o interfață de prezentare în timp real în format tabelar și grafic a 

metricilor (parametrilor de funcționare) la nivel de controler de domeniu – nivelul de 

consumare al resurselor (CPU, memorie, spațiu disc, rețea) precum și un clasament al 

serverelor controler de domeniu pe tip de resursă consumată (CPU, memorie, rețea, spațiu 

disc) la nivel de site; 

• Soluția trebuie să includă o interfață de administrare a regulilor ce condiționează severitatea 

incidentelor la nivelul LDAP cu posibilitatea sortării acestora după gradul de severitate, stare 

activă/inactivă. 

ü Monitorizarea bazelor de date  

• Platforma trebuie să poată monitoriza platforme eterogene de baze de date, ajutând astfel la 

reducerea costurilor administrative și la îmbunătățirea nivelului serviciilor. Trebuie să poată 

monitoriza cel puțin următoarele soluții de baze de date: Cassandra, DB2, MongoDB, 

Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle (inclusiv RAC), PostgreSQL.  

• Platforma trebuie să asigure următoarele capabilități:  

o Să ofere interfețe unitare pentru toate serviciile de baze de date;  

o Să poată monitoriza baze de date instalate fie pe medii fizice, fie pe medii virtuale;  

o Să monitorizeze componentele bazelor de date pentru a asigura funcționarea acestora în 

limitele capacității resurselor;  

o Să ofere o vizualizare de ansamblu a stării de sănătate a tuturor instanțelor bazelor de 

date;  
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o Să descopere când se produc degradări ale performanței execuției de fraze SQL;  

o Să declanșeze alarme atunci când anumite valori de referință sunt încălcate;  

o Să poată colecta date fără necesitatea instalării unui agent local, ci prin agenți la distanță, 

asigurând astfel un consum minim de resurse suplimentare;  

o Să dispună de un mecanism de eliminare a alarmelor false prin impunerea de praguri 

adaptive, să poată fi programate perioade de oprire și mentenanță, în care generarea de 

alarme va fi suprimată. 

 
 Componenta de  Backup 
La nivelul platformei se vor putea configura politici de backup, recuperare şi restaurare pentru sistemele 

de operare, fişierele de configurare, aplicaţii şi baze de date. 

Indiferent de modelul sau mediul de stocare al datelor, accesarea datelor salvate se va realiza în condiţii 

de siguranţă, cât mai facil şi fără să implice costuri suplimentare. 

Cerințe tehnice 

Software-ul de back-up propus va fi capabil sa efectueze copii de siguranță în mediu tip enterprise cu 

urmatoarele funcționalități: 

• Soluția trebuie să ofere o consolă de administrare centralizată a tututor componentelor (agenți de 

backup, componente de management al stocarii datelor); 

• Scalabilitate. Soluția trebuie să permită adăugarea cu ușurință a altor clienti, opțiuni de backup sau 

capacitate de backup în funcție de necesitățile viitoare; 

• Soluția trebuie sa permita realizarea atat a backup-urilor de tip imagine cat si a back-urilor la nivel 

de fișiere; 

• Mutare și stocare inteligenta a datelor. Soluția trebuie să suporte backup pe disc si posibilitatea 

transferului automat al datelor pe alte medii de stocare. Trebuie sa suporte scenarii de backup de 

tip disk-to-disk, disk-to-disk-to-tape si disk-to-disk-to-cloud pentru realizarea copiilor de siguranță; 

• Automatizare bazată pe politici a proceselor de backup si restaurare. Soluția trebuie sa permită 

definirea de politici de backup care sa asigure păstrarea datelor pe perioade de timp predefinite 

(backup-uri zilnice incrementale, backup-uri de tip Full săptămânale și lunare); 

• Să dispună de o interfață web de administrare prietenoasă. Interfața locală pentru agenții de 

backup să permită lansarea job-urilor de recuperare a datelor; 

• Soluția de backup trebuie să asigure instalarea și upgrade-ul simplu al agenților de backup, direct 

din consola centrala de administrare; 

• Soluția trebuie sa dispună de un model de administrare flexibil și să permită definirea și accesul 

pentru mai mulți utilizatori (administratori si operatori), fiecare cu roluri proprii si nivel de 

autorizare diferit în aplicație; 
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• Accesul la consola de administrare trebuie să fie securizat cu autentificare bazata pe nume 

utilizator și parola. Autentificarea utilizatorilor aplicației trebuie să fie integrată la nivelul sistemului 

de operare si LDAP; 

• Securitate: soluția va fi capabila să cripteze datele transmise de la client la server în timpul 

procesului de back-up/restore. Criptarea trebuie sa fie minim de tipul “AES 256-bit encryption”; 

• Salvarea online a bazelor de date: soluția trebuie să asigure salvarea în regim de lucru online (fără 

oprirea serviciilor) a bazelor de date, independent de sistemul de operare; 

• Soluția trebuie să asigure controlul mediilor de stocare, folosirea compresiei datelor, a criptării 

datelor si deduplicarea acestora; 

• Soluția trebuie să permită crearea de cataloage pentru datale salvate pentru a asigura căutări și 

restaurări granulare; 

• Deduplicarea datelor trebuie să se facă la sursă astfel încât cantitatea de date transmisă către 

serverul backup să fie minimă; 

• Soluția trebuie să suporte deduplicare globală (global deduplication) la nivelul tuturor nodurilor 

salvate; 

• Sa permită configurarea mediului de stocare pe disk în blocuri de mici dimensiuni pentru asigura o 

un nivel eficient de deduplicare (cel putin 4k, 8k, 16k, 32k); 

• Pentru a optimiza performanța deduplicarii, să permită selectarea destinatiei tabelei de hash in 

memoria RAM sau disk-uri SSD; 

• Recuperare în caz de dezastru: soluția trebuie sa ofere o opțiune specializata pentru restaurarea 

completă, în caz de dezastru, a sistemului de operare și a  datelor (BMR); 

• Soluția trebuie să permită realizarea (atât manual cât și automat) în mediul virtual a unei imagini a 

sistemelor salvate care să fie disponibila instant, atunci când este necesar; 

• Soluția trebuie să dispună de o componentă de raportare care să genereze rapoarte consolidate 

asupra mediului de back-up și a operațiunilor de back-up; 

• Soluția trebuie să dispună de asistenți (wizard) pentru operațiile importante: instalare, creare 

joburi de backup/recovery, configurare medii de salvare etc. ; 

• Soluția trebuie să dispună de funcții de alertare și să permită notificarea automată prin email; 

• Soluția trebuie să ofere o componentă de tip Dashboard care să asigure o viziune de ansamblu 

asupra infrastructurii de backup. Trebuie să ofere rapoarte predefinite despre: dimensiune backup 

și tendință (trend), status backup la nivel de noduri, status backup medii virtuale, capacitatea de 

backup, rapoarte de tip RPO si RTOM;  

• Soluția trebuie să fie compatibilă (atât la nivel de server cat si de agenti) cu platforme eterogene, 

cel puțin de tip Windows si LINUX. 

 
Platforma de virtualizare 
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Se  vor folosi soluțiile de virtualizare oferite de cloudul guvernamental. 

 

Platforma de Jurnalizare si Notificare 
Platforma de Jurnalizare si Notificare are ca scop verificarea legalității prelucrării datelor cu caracter 

personal, monitorizării și asigurării integrității și securității corespunzătoare datelor cu caracter personal. 

Solutia trebuie sa asigure  stocarea sub forma unor jurnale, loguri de sistem, și sunt prezentate în mod 

transparent și nemijlocit cetateanului vizat, la cererea acestuia sau prin intermediul aplicației de notificare 

a prelucrărilor de date cu caracter personal, după caz. 

Implementarea sistemului de jurnalizare cuprinde dezvoltarea unei soluții tehnice astfel încât să asigure 

prelucrarea datelor și nerepudierea acțiunilor produse în sistemele și aplicațiile cloud de către factorul 

uman sau de aplicații, servicii sau interfețe de conectare.  

Utilizatorii asigură generarea, identificarea și înregistrarea jurnalului astfel incât evenimentele să fie 

transmise și stocate în platforma de jurmalizare a evenimentelor.  

Soluția trebuie să asigure toate demersurile pentru prevenirea, modificarea, și distrugerea, fără drept, 

a înregistrărilor din jurnal, respectiv pentru protejarea autenticității și a continuității procesului de 

înregistrare al evenimentelor, cu excepțiile stabilite doar prin cadrul legislativ. 

Sistemul de jurnalizare și notificare este compus din: 

• nomenclatorul utilizatorilor (administratorii datelor) 

• nomenclatorul tipurilor de date cu caracter personal 

• serviciul de generare și transmitere a evenimentelor care conțin date cu caracter personal asigurat 

de utilizatorii datelor  

• serviciul de colectare (centralizare) a evenimentelor,  asigurat de furnizorul de servicii cloud, care 

preia de la administratorii datelor evenimentele generate de operațiunile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal 

• serviciul de notificare a evenimentelor asigurat de furnizorul de servicii cloud 

 
Nomenclatorul utilizatorilor 
Solutia trebuie sa contină un nomenclator al utilizatorilor care folosesc servicii din platforma cloud privat 

guvernamental și care prelucreză date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

Nomenclatorul trebuie să conțină date precum, fară a se limita la : 

• numele autorității sau a instituției publice; 

• identificatorul CUI; 

• aplicația care conține datele cu caracter personal; 

• status: activ, inactiv; 

• informații de timp: data actualizării/creării; 

 
Nomenclatorul tipurilor de date cu caracter personal 
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Datele cu caracter personal cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 679/2016 trebuie să fie stabilite și 

încadrate în nomenclatorul tipurilor de date. Utilizatorul poate genera și alte valori în nomenclator dacă 

consideră că prelucrează alte date cu caracter personal diferite de cele din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. 

Nomenclatorul trebuie să cuprindă informații precum, fară a se limita la: 

• denumire informație, data cu caracter personal accesată; 

• cod numeric informație, identificator unic; 

• acțiune CRUD: creare, citire, actualizare, ștergere; 

• status: activ, inactiv; 

• informații de timp: data actualizării/creării; 

 

3.2.6.3 Serviciul de generare și inregistrare a evenimentelor 

Deoarece datele cu caracter personal sunt prelucrate de către utilizator, aceștia vor înregistra orice 

acțiune (eveniment) asupra acestor date astfel încât oricând se va cere o informație având ca referință date 

din sistemul de jurnalizare, această informatie logată de către autoritatea si/sau institutia publica 

(utilizator) să poată fi pusă la dispozitia cetățeanului căreia i-au fost accesate datele persoanele la cererea 

acestuia. 

Serviciul de generare și înregistrare a evenimentelor trebuie să aibă cel puțin următoarele 

functionalității: 

• să fie compatibilă cu aplicația care gestionează date cu caracter personal; 

• să capteze toate modificările din baza de date cu precădere cele care conțin date cu caracter 

personal stabilite în nomenclatorul tipurilor de date; 

• evenimentele salvate trebuie să conțină metadata, fara a se limita la,  precum:  

◦ CUI, autoritatea sau instituția publică 

◦ CNP, informație criptată; 

◦ cod numeric informație; 

◦ aplicația, sistemul care a generat evenimentul; 

◦ acțiune; 

◦ utilizator intern; 

◦ timestamp 

• să capteze toate cererile din alte sisteme/aplicații informatice prin interfețele de conectare care 

conțin date cu caracter personal stabilite în nomenclatorul tipurilor de date 

• să asigure, confidențialitatea, integritatea evenimentelor și disponibilitatea prin implementarea 

unei solutii de tipul message broker sau o tehnologie asemănătoare în vederea  transmiterii 

evenimentelor către un serviciu de colectare intern prin interfața de conectare 
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În momentul în care un utilizator accesează date cu caracter personal pentru un cetățean din alt sistem 

informatic, sistemul de jurnalizare va înregistra un eveniment, precum in figură. 

 

 

Figură - Eveniment jurnalizat 

 

Serviciu de colectare (centralizare) a evenimentelor 

Soluția trebuie să ofere suport necondiționat, pentru a colecta toate cererile venite din sistemele 

integrate și conectate. Aceasta trebuie sa aibă cel puțin următoarele funcționalități: 

• să colecteze evenimentele din aplicațiile integrate; 

• să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea evenimentelor colectate; 

• să asigure interceptarea tuturor cererilor indiferent de tipul de informație transmis; 

• continutul sau ordinea în timp a datelor din jurnal să nu poată fi modificat sau șters; 

• să poate identifica un eveniment după data și identificatorul sistemului care l-a generat; 

• să ofere o interfață pentru monitorizare; 

• să asigure jurnalizare internă pentru evenimentele din platforma de jurnalizare centralizată 

• să asigure managementul utilizatorilor precum: permisiuni, roluri pentru accesarea platformei; 

• să asigure instrumente de vizualizare, căutare, descărcare în scop de audit; 

• să asigure securitatea, confidentialitatea datelor și a platformei; 

• să asigure alerte;  

• să conțină module de raportare a evenimentelor; 

Tehnologia folosită pentru stocare este baza de date multimodel care va fi suport atât pentru sistemul 

de notificare, cât și pentru sistemul de jurnalizare.  



 

Neclasificat 
168 

Nomenclatoarele suport vor fi stocate în element criptatal tehnologiei de baze de date. Logurile propriu-

zise și criptate. 

 

3.2.6.4 Serviciu de notificare a evenimentelor 

Interfața de Notificări poate fi accesată de orice cetățean care este deja identificat prin sistemul de 

identificare pus la dispoziție de ADR – PSCID. 

Interfaţa aplicaţiei de Notificări este împărţită în mai multe zone de informații: 

• Bara principală conţine logo-ul ADR şi detaliile legate de utilizatorul autentificat, plus acces la 

meniul dropdown ce conţine setările profilului, setările de ajutor şi link-ul de ieşire din aplicaţie. 

• Meniul din bara principală va conține butoanele şi link-urile către toate secţiunile curente ale 

aplicaţiei de notificări. 

• Notificările vor conține date precum: 

◦ Dată eveniment 

◦ Instituția care a generat evenimentul 

◦ Tipul de informație accesată 

◦ Actiunea pentru informația accesată 

Serviciu de notificare va cuprinde urmatoarele functionalități: 

• posibilitatea pentru a accesa o listă de notificări pentru o perioada de timp cuprinsă între 2 și 60 

de zile. 

• posibilitatea ca notificările să fie exportate în lista PDF ( pentru a fi printate) sau într-un format CSV. 

• notificările văzute vor putea fi șterse de către deținătorul acestora. Ele vor fi marcate ca șterse în 

sistemul de notificări și nu vor mai apărea la următoarea căutare/afișare. 

3.2.6.5 Reținerea evenimentelor din jurnalizare 

Platforma de jurnalizare trebuie să asigure disponibilitatea și confidentialitatea jurnalelor pentru cel 

putin o perioada de 36 luni.  

Volumul de stocare trebuie să fie suficient și să aibă un mecanism de alertă dacă spațiul ocupat 

depășește 75% din capacitatea totală. 

 

3.2.6.6 Platforma de Service Desk 

Având in vedere numărul mare de utilizatori și componente ale platformei se impune furnizarea și 

instalarea unei soluţii de asistență tehnică (help-desk) prin care se vor gestiona toate incidentele 

înregistrate la nivelul platformei de cloud guvernamental și totodată să asigure monitorizarea tuturor SLA- 
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urilor stabilite. Sistemul va permite preluarea, înregistrarea și urmărirea sesizărilor (incidente/tickete) 

privind funcţionarea anormală a întregului sistem informatic. 

Implementarea unei platforme unice de gestionare a incidentelor la nivel de cloud  are ca scop: 

• reducerea perioadelor de nefuncționare a diverselor componente/ sisteme/ aplicații/ servicii; 

• creşterea vitezei de intervenţie a personalului IT; 

• support în prioritizarea corectă a activităţii de rezolvare a incidentelor; 

• monitorizarea timpilor de intervenţie si a modului in se respectă contractele de service si suport. 

Platforma va permite preluarea incidentelor transmise telefonic, prin email sau prin intermediul 

interfețelor platformei. 

Sistemul va permite configurarea următoarelor fluxuri de tratare a incidentelor: 

Ø Flux pentru înregistrare incidente 

Ø Flux pentru escaladare incidente, preluare și rezolvare incident 

Ø Flux pentru notificare utilizatori 

Pe parcursul derulării activităţii de Help-Desk, sistemul va permite  înregistrarea modalităţilor de 

rezolvare a incidentelor frecvent întâlnite sub forma de baza de cunoştinţe, astfel încât modalitatea de 

rezolvare a unui incident similar va fi înregistrată în sistem și va permite un răspuns prompt, prin evitarea 

paşilor de re-diagnosticare. Componenta bază de cunoștințe va permite cel puțin, dar fără a se limita la,  

funcții de înregistrare, modificare, căutare, vizualizare. 

Componenta bază de cunoștințe trebuie să dispună de facilități de căutare după cele mai frecvente 

întrebări și să ofere metoda de căutare a informaţiei de tip „arbore de decizie” în baza de cunoştinţe; 

Soluţia de help-desk oferită va avea capabilități integrate de gestionare a cerințelor de SLA ale  tuturor 

componentelor de la nivelul platformei de cloud.  

 

Cerinţe Generale: 

• Solutia propusă trebuie să se bazeze pe un pachet de aplicații software disponibile 

comercial (COTS –Commercial of the Shelf) 

• Soluția trebuie să fie conformă cu practicile ITIL și să acopere minim urmatoarele procese 

ITIL: Request Management, Incident Management, Problem Management, Change 

Management 

• Funcționalitățile soluției trebuie să fie adaptate rolurilor pe care utilizatorii le îndeplinesc, 

schimbarea rolului unui utilizator se va realiza cu schimbarea tipului de interfață în care 

acesta activează 

Cerințe de autentificare: 

• Soluția oferită permite gestionarea utilizatorilor prin sincronizare cu soluția de IAM a 

Platformei de cloud  
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• Soluția oferită trebuie sa conțină un modul separat pentru definire de roluri. În cadrul 

acestui modul vor fi roluri predefinite care pot fi atribuite utilizatorilor și va permite 

configurarea de roluri nestandardizate. 

• Utilizatorii să aibă posibilitatea să îți aleagă, din interfața aplicației, rolul în care activează 

în soluție fără a fi nevoie să iasă și să reintre in platforma (conform ITIL, o persoana poate 

îndeplini mai multe roluri). Rolurile pe care o anumită persoană poate să le îndeplineasca 

trebuie sa fie definibile doar de administratorul soluției 

• Soluția trebuie sa dispună de mecanisme de securizare a accesului utilizatorilor la datele 

din aplicatie prin definirea de roluri cu nivele de acces diferite. Soluția trebuie să permită 

definirea unui numar multiplu de roluri în aplicatie. Soluția trebuie sa permită atașarea 

unuia sau mai multor roluri pentru un utilizator 

• Componenta bază de cunoştinţe trebuie să permită definirea de drepturi diferite de acces la 

documentele publicate în funcţie de grupul de utilizatori; 

Cerințe de comunicare 

1. Soluția va permite canale de comunicație între utilizatori și echipele de support prin: 

- Email 

- Telefon 

- Autentificare în interfața de utilizator 

- Chat prin interfața de utilizator 

 

2. Cerințe de management al incidentelor 

• Soluția va fi configurată astfel încât, utilizatorii să poată alege aplicația/serviciul pentru care 

se înregistrează incidentul  

• Pentru fiecare aplicatie/serviciu se va putea atașa propriul SLA 

• Soluția va automatiza activitățile legate de gestionarea cererilor, trimiterea notificărilor și 

verificarea conformităților SLA 

• Soluția propusă va permite înregistrarea unui incident utilizînd cel puțin interfața de 

utilizator, e-mail 

• Soluția propusă va permite utilizatorilor serviciilor de cloud să solicite alocarea de resurse 

suplimentare (ex, capacitate de procesare, capacitate de stocare etc) 

• Soluția propusă va permite utilizatorilor să acceseze informații referitoare la statusul SLA 

pentru fiecare aplicație a acestuia găzduită în cloud 

• Să permita integrarea serviciilor și aplicațiilor din Marketplace la serviciile de help desk ale 

soluției oferite 

• Să permită monitorizarea timpilor de rezolvare;  
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• Soluția trebuie să permită identificarea, la nivelul interfeței aplicației, a solicitărilor pentru care 

nivelul de SLA (Service Level Agreement) definit a fost încălcat; 

• Soluția trebuie să permită configurarea de reguli automate de escaladare a cererilor și de notificare 

pentru a se asigura încadrarea în nivelul de SLA definit; 

• Soluția trebuie să permită afișarea la nivelul fiecărei solicitări a momentului în care SLA-ul agreat 

pentru rezolvarea acelei solicitări va fi depășit; 

• Soluția trebuie să permită oprirea contorului de timp la schimbarea status-ului în care se află 

solicitarea (Hold); 

• În definriea SLA-urilor timpul de rezolvare trebuie sa fie calculat ținând cont de un program de lucru 

care se poate defini (workshift); 

• În cazul incidentelor trebuie să permită definirea unei matrici flexibile de calcul a Priorității 

incidentelor în funcție de nivelul de Urgență și Impact conform specificatiilor ITIL; 

• Soluția trebuie să permită înregistrarea de relații de tip Părinte-Copil între incidente sau Probleme. 

De asemenea trebuie să permită propagarea automata către solicitările copil a rezoluției sau a altor 

informații completate în solicitarea părinte; 

• Soluția să poată fi configurată astfel  încât să escaladeze automat incidentele/ticketele în funcţie 

de prioritatea lor sau în situaţia în care acestea nu respecta condiţiile de calitate (timpul maxim 

admisibil pentru rezolvare); 

• Soluția trebuie să ofere posibilitatea deschiderii unei Probleme dintr-un Incident și relaționarea 

Problemei cu unul sau mai multe Incidente. Analiştii trebuie să poată salva soluţiile propuse într-o 

baza de cunoştinţe cu arborescența pe subiecte, puncte de interes etc; 

• Soluția trebuie să conțină funcționalități proprii de securitate și auditAccesul la aplicaţie 

trebuie sa se realizeze în intregime prin intermediul unei interfețe WEB securizată. Nu se 

admit soluţii tip client-server. 

• Soluţia trebuie să suporte reguli de business flexibile care pot varia conform unor factori 

multipli 

• Soluţia va oferi suport complet pentru orchestrarea de procese (workflow) 

• Soluția propusă trebuie să permita integrarea folosind servicii și adaptori în conformitate 

cu standardele deschise, cum ar fi WSDL 

Cerințe de raportare 

- Soluția trebuie să dispună de raporate detaliate despre gradul de accesare al documentelor 

publicate; 

- Soluția trebuie să aibă un modul dedicat de raportare care să includa un set predefinit de raporte 

dar să permită și dezvoltarea de rapoarte noi; 

- Solutia trebuie să pemită programarea rulării de rapoarte și expedierea acestora către actorii 

implicați; 
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- Soluția trebuie să pemită exportul de rapoarte în format editabil (ex Word, EXCEL ) și PDF. 

Cerințe specifice  

• Trebuie să asigure o interfaţa prietenoasă utilizatorului, facilitaţi de navigare confortabilă 

utilizând mijloace naturale de căutare (meniuri bara, pop-up pull-down) și să permită 

navigarea în toate modulele la care utilizatorul are acces fără deconectarea și reconectarea 

utilizatorului; 

• Să permită ataşarea la incidentul introdus a documentelor electronice (de diverse formate);  

• Să permită configurarea unor fluxuri de operaţiuni pentru rezolvarea incidentelor/ticketelor 

in funcţie de tipologia acestora; 

• Trebuie să permită introducerea de feedback-uri din partea utilizatorilor, pentru 

evaluarea și notarea calității răspunsurilor primite în urma interogărilor efectuate; 

• La deschiderea unei solicitări de către utilizatori trebuie să se poată face mai întâi 

o căutare în baza de cunoștinte a unor posibile soluții astfel încât să se reducă 

numărul de solicitări pentru care s-a dat deja o rezolvare; 

• Toate activitățile de căutare efectuate de utilizatori trebuie să poată fi înregistrate 

și disponibile pentru analiză  și determinarea gradului de utilitate al documentelor 

publicate;Un solicitant trebuie să poată avea multiple incidente/tickete deschise 

simultan; 

• Soluția propusă trebuie să ofere suport complet integrat pentru toate canalele de 

comunicare; 

• Soluția propusă trebuie să ofere posibilitatea de alocare a incidentelor/ticketelor 

bazata pe capabilitățile angajaților; 

• Soluția propusă trebuie să permita înregistrarea și regăsirea istoriei complete de 

comunicare (mesaje recepționate și emise) a solicitantului, de pe toate canalele 

de interacțiune și din toate zonele de cereri, informări și servicii; 

• Soluția propusă trebuie să ofere, în scopul procesării acestora, capabilități de 

parsing pentru email-urile inbound pentru diverse câmpuri cum ar fi expeditorul, 

corpul e-mailului; 

• Trebuie să suporte integarea cu Microsoft Exchange Server sau orice alt sistem de 

mail  folosind protocolul SMTP pentru trimiterea notificărilor prin email; 

• Soluția trebuie să permită interconectarea cu alte soluții de helpdesk atașate unor 

componente din cloud pentru a asigura gestionarea unitară și integrate a 

incidentelor la nivel de platformă 

• Trebuie oferită posibilitatea utilizării de șabloane pentru răspunsurile de rezolvare 

a incidentelor; 
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• Soluția trebuie să puna la dispozitie un instrument care să permită modificarea 

interfeței și a paginilor prezentate utilizatorilor, extinderea funcționalităților și a 

fluxurilor de lucru, extinderea schemei bazei de date 

Echipamente suport  pentru HelpDesk 

Sistemul de help desk va conține inclusiv statii de lucru. 

3.2.6.7 Componente de suport functional (Software-as-a-Service) 

Componente funcționale (COTS) SaaS pentru arhitecturi de sistem software 

MOTIVATIE 
Aplicatii si sisteme informatice  

Ministerele si agentiile au in vedere construirea de sisteme informatice integrate, care vor contine atat (i) 

elemente de cod — aplicatii — specific dezvoltate la cerere, pe cerintele publicate de autoritatea 

contractanta, ca parte a proiectelor, cat si (ii) elemente generale de functionalitate software asigurate de 

componente COTS. Acest aspect deriva din situatia specifica entitatilor guvernamentale, care dezvolta 

aplicatii nu ca scop in sine — ori, precum este cazul pentru mediul de afaceri, pentru comercializarea 

acestora —, ci pentru a publica si opera servicii digitale de e-guvernare si e-administratie.  

Elemente de cod — module sau aplicații — specific dezvoltate la cerere devin proprietate a statului 

român cu drepturile de proprietate aferente care permit refolosirea și modificarea codului sursă după 

nevoiile fiecărei instituții și autorități publice. 

 

Serviciile digitale se bazeaza pe sisteme informatice complexe ale caror nevoi functionale nu vor putea fi 

sustinute integral de aplicatii dezvoltate custom | ad-hoc | pe specificatiile autoritatii contractante, ci vor 

include si o serie de elemente functionale standard, ‘off-the-shelf’, care au rol structural (a se vedea 

taxonomia de mai jos, “Principled architecture”) si o larga aplicabilitate pentru constructia oricaror sisteme 

informatice, respectiv pentru suportul functional direct al aplicatiilor informatice.    

“Principled architecture” 

Ideea este aceea de a incuraja construirea de sisteme informatice pe baza de arhitecturi (de sistem) 

functionale mature, bine definite (documentate), respectiv pe acoperirea de catre ADR, cu resurse — ‘cloud-

native’ / ‘cloud-ready’ — efectiv pre-instalate in mediul de tip cloud privat guvernamental, a unei mase 

critice de componente software COTS oferite in mod SaaS, respectiv regrupate patru categorii esentiale:   

— Managementul identitatii si al politicilor de acces 

— Automatizarea proceselor si asigurarea suportului decizional  

— Sustinerea, integrarea si prezentarea serviciilor de aplicatii 

— Managementul si integrarea datelor 

 

Standardizare si interoperabilitate 
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Impactul pozitiv direct al acestei abordari, la nivelul bunelor practici de construire si derulare de proiecte, il 

constituie premisa unei alinieri, sau standardizari graduale a arhitecturilor de sistem, cu posibilitatea 

validarii de modele (architectural patterns) viabile de solutionare a unei multitudini de situatii, cel putin in 

ceea ce priveste (a) suportul functional, (b) asigurarea efectiva a performantei, (c) a scalabilitatii si (d) a 

interoperabilitatii structurale a sistemelor informatice.  

COMPONENTE SI ARHITECTURA 
Managementul identitatii si al politicilor de acces 
Identity Server 

O componenta moderna de gestiune integrata a mecanismelor de implementare a identitatii 

digitale, cu rol esential in transformarea digitala a serviciilor de e-guvernare si e-administratiei, cu 

atat mai mult cu cat implementarea paradigmei ‘zero trust’ aduce cu sine provocari specifice iar 

utilizarea modelului decompunerii functionale si a integrarii de (micro-) servicii (‘service 

composition’) deschide oportunitati unice. Este esential sa se asigure disponibilitatea unui astfel de 

nivel functional, pentru problematica de identity management, orientat pe deservirea instantelor 

de servicii si a interfetelor programabile (‘API-first’), pentru a reflecta specificul si nevoile sistemelor 

de tip cloud, respectiv ale aplicatiilor de tip cloud-native. 

Attribute Directory Server 

Consolidarea datelor de baza si managementul integrat al atributelor asociate identitatii digitale, 

prezentarea lor in mod personalizat, catre fiecare serviciu, precum si sincronizarea multi-

directionala a acestora, intr-o structura de tip meta-directory (sau echivalenta), scalabila si capabila 

sa asigure un timp de raspuns foarte redus, inclusiv pentru un volum mare si foarte mare de cereri 

concurente.    

Access Policy Server 

Componenta functionala pentru asigurarea managementului consolidat al autorizarii, realizate in 

mod dinamic, la nivel granular, pe baza de politici de acces, care va putea implementa (direct, 

precum si in combinatie cu alte componente de suport functional) arhitecturi complete de 

formulare, publicare, administrare, decizie si aplicare (enforcement) a politicilor de acces la resurse. 

 
Automatizarea proceselor si suport decizional  
Process Automation Server 

Aceasta componenta este esentiala, cu precadere in modernizarea prin servicii digitale a 

activitatilor din administratia publica, pentru care legislatia aplicabila are o importanta 

covarsitoare: intreaga activitate a administratiei este dominata de procese care se supun unor 

norme legale specifice, care au o dinamica proprie si este esential sa se iasa din cercul vicios al 

proiectarii si implementarii ad-hoc de aplicatii monolitice, cu arhitecturi interne proprietare si 

netransparente,  mai ales pentru activitati al caror cadru normativ… se schimba inainte ca proiectul 

sa fie dat in productie.  
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Este oportuna utilizarea de medii de lucru, inclusiv de tip low-code/no-code, in care se pot realiza 

cu usurinta harti de proces standardizate, care pot fi editate si versionate pentru a tine pasul cu 

evolutia legislatiei si a bunelor practici din institutiile guvernamentale, si care pot asigura si executia 

controlata, complet transparenta si auditabila, a acestora.     

Decision Automation Server 

Un ingredient cheie in automatizarea activitatilor in domenii reglementate, inclusiv in administratia 

publica, este automatizarea unor secvente din procesul decizional, respectiv care preiau si 

optimizeaza guvernanta aspectului procesual al deciziei, cu corelarea directa a obiectivelor 

asumate etc. Se completeaza natural cu componenta de tip „Process Automation Server”. 

 
Soluții de  integrare și prezentare a serviciilor de aplicații 
Service API Manager 

Componenta functionala de management al instantelor interne de servicii si interfete programabile 

(API), pentru gestionarea integrata a publicarii lor, si a intreg ciclului de viata al acestora, cu suport 

pentru integrare in arhitecturi moderne de autorizare granulara a accesului, pentru decuplarea 

arhitecturala a serviciilor si ca punct de aplicare a politicilor de acces la resurse. 

 

Service Front-End Gateway  

Componenta de tip gateway pentru optimizarea prezentarii (application delivery) si pentru 

protectia integrata (API security) a instantelor de servicii expuse catre utilizatori, in retele deschise 

(Internet) si de tip Intranet.  

   

Service Bridge Gateway 

Componenta de tip gateway pentru protejarea serviciilor si a interfetelor programabile (API) expuse 

in mediu de tip Extranet, respectiv pentru interconectarea serviciilor externe, cu rol de transformare 

bidirectionala, in timp real asimilat, a datelor si/sau a protocoalelor de lucru intre mediile extern si 

intern.  

 

Application Service Monitoring 

O componenta de monitorizare a secventelor de cod si a instantelor de servicii din arhitectura 

sistemelor de aplicatii, pentru a decela anomaliile si erorile de executie, pentru a cuantifica 

consumul specific de resurse, respectiv pentru a evalua si masura in mod continuu performanta 

modulelor si functionalitatilor de aplicatii, cu rol vital de asigurare de feedback (a) pentru 

optimizarea codului (si chiar a arhitecturii) sistemelor de aplicatii si (b) pentru optimizarea continua 

a alocarii elastice a resurselor in mediile de tip cloud. 

 

Application Integration 
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Componente de integrare programatica a serviciilor, care sa asigure atat medii de lucru prietenoase 

— inclusiv de tip  low-code — pentru dezvoltatori, in crearea de arhitecturi software complexe, cat 

si un set complet de functionalitati sofisticate pentru interconectarea dinamica intre interfete API, 

servicii si surse de date (inclusiv de tip data-fabric), cu capacitatea de a opera ca integrator de 

microservicii sau in mod ESB (Enterprise Service Bus).  

Componente de tip framework, specific instrumentate pentru interconectarea secventelor de cod 

dezvoltate la componentele si functionalitatile infrastructurii programabile (software defined) prin 

instrumente robuste, cu viabilitate si interoperabilitate testate.     

Componentele va trebui sa asigure suport pentru modalitati tehnice de integrare standard, inclusiv 

mesagerie de aplicatii si streaming, precum si pentru o multitudine de modele arhitecturale de 

integrare (one-to-many si many-to-one, many-to-many / publish-suscribe etc.). 

 

Application Server 

O componenta de tip server de aplicatie specific optimizata pentru infrastructuri de tip cloud-native 

si pentru aplicatii containerizate, cu arhitectura modulara si amprenta redusa, cu capacitatea de a 

simplifica instantierea elastica si care asigura un nivel ridicat de flexibilitate, pentru a putea deservi 

optim dezvoltarile bazate pe microservicii. 

 

Operating System 

O componenta de tip sistem de operare pentru sisteme deschise (de exemplu, de tip Linux, sau 

echivalent), specific optimizata pentru arhitecturi de tip cloud-native si pentru aplicatii 

containerizate, cu un nivel predefinit de impachetare modulara a functionalitatilor in jurul ideii de 

imagine standard, relativ la necesitatile de tip ‘container image building’ (inclusiv cu seturi de 

functionalitati de baza, pe profile, suport pentru diverse medii runtime pentru limbajele de 

programare aflate in utilizare curenta, precum si cu repository de scripturi pentru descrierea 

programatica a relatiei intre functionalitati), respectiv cu un inalt nivel de suport pentru (si 

confirmat pe relatia cu) o multitudine de sisteme si tehnologii esentiale.  

 
Managementul si integrarea datelor 
Operational Database 

Componenta functionala de gestiune a bazelor de date operationale (cel putin cu suport pentru 

structuri de tip relational, interogare SQL — sau echivalenta — si exploatare de tip OLTP), inclusiv 

pentru instantele de baze de date private destinate instantelor de microservicii create ca parte a 

proiectelor (de exemplu, cel putin pentru informatii de stare si de configurare etc.), impreuna cu 

mecanismele adecvate de provizionare automata si de asigurare a persistentei in medii de aplicatii 

containerizate si structuri de tip Kubernetes. 
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In-Memory Data Cache  

Componenta functionala pentru asigurarea unui mediu de stocare si organizare distribuita, in 

memoria activa (RAM) a nodurilor implicate, pentru datele semi-structurate (cel putin cu suport 

pentru structuri de date si mecanisme specifice de cautare/regasire de tip NoSQL — sau echivalente 

—, precum si pentru metode de procesare paralela) pentru acces rapid, procesare si/sau analiza de 

date in regim de latenta minima, cu functii avansate de scalabilitate si rezilienta. 

 

Multi-model Data Repository  

Componenta functionala de tip depozit (repository) de date, respectiv ca alternativa moderna, cloud 

native, la stocarea traditioala de fisiere pentru stocarea si valorificarea integrata, inclusiv prin 

metode de tip semantic si analitic, a informatiei nestructurate si a documentelor de proces (JSON, 

XML si orice formate nestructurate sau semistructurate substantial echivalente) generate de 

aplicatii, inclusiv de instantele de micro-servicii.  

 

Continuous Data Integration 

Componenta functionala de management si de integrare continua a datelor, de tip data fabric, care va 

dispune cel putin de functionalitati de identificare si catalogare automata, (dupa caz) de consolidare si/sau 

sincronizare din sursele de date, respectiv de extragere si incarcare a datelor in multiple sisteme (inclusiv 

depozite de date) destinatie, de asigurare a parametrilor de calitate a datelor, de asigurare a integritatii 

datelor si de guvernanta integrata a ciclului de viata al acestora, precum si de conectare a serviciilor de 

aplicatii si a interfetelor programatice de tip API la sursele de date. 

 
Servicii  
Serviciile de livrare și instalare software  
In cadrul proiectului se vor implementa componenetele recomandate la nivel european pentru 

implementarea once-ony, si hub-ul de interconecare pentru SDG. Sistemul tehnic propus la nivelul Uniunii 

Europene va permite Statelor Membre să solicite date de la autoritățile competente din alte state membre 

pentru a simplifica accesul la procedurile administrative transfrontaliere inițiate de cetățeni sau 

întreprinderi. Procedurile acoperite de acest sistem includ tranzacții de zi cu zi, cum ar fi înregistrarea 

schimbării adresei și a unei mașini la mutarea în străinătate, începerea unei afaceri într-un alt stat membru 

sau recunoașterea academică transfrontalieră. În urma utilizării Principiului O singură dată, autoritatea 

competentă care furnizează datele acționează ca Furnizor de Date, în timp ce autoritatea competentă care 

primește datele acționează ca un Consumator de Date. 

Conform regulamentului, sistemul tehnic OOP(once-only principle)  ar trebui să devină operațional până 

în decembrie 2023. Acest sistem de vârf va duce în cele din urmă la o mai mare colaborare guvernamentală 

în UE datorită proceselor de verificare online mai rapide și mai ieftine, cu același nivel de încredere, sau 

chiar mai mare. , decât cecurile tradiționale de zi cu zi pe hârtie. In cadrul proiectului se va implementa 
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infrastructura  necesara pentru ca Romania in calitate de stat membru sa realizeze procesele definite in 

cadrul OOP.  

Pentru asigurarea livrării cu succes a infrastructurii software ale sistemului, trebuie să fie realizată toată 

infrastructura  virtuala a sistemului. Pentru fiecare mediu în parte vor trebui să fie instalate, conform 

arhitecturii, produsele furnizate, în modul de disponibilitate solicitat.  

Vor trebui astfel asigurate urmatoarele activități: 

• Finalizarea arhitecturii componentelor software-ului de bază;   

• Instalarea componentelor software de bază;  

• Configurarea sistemului software de bază; 

• Integrarea componentelor software de bază; 

• Testarea soluţiei. 

 
Serviciile de dezvoltare  
Pentru asigurarea dezvoltarii sistemului Hub interconectare vor trebui asigurate cel putin urmatoarele 

categorii mari de activități: 

• Servicii de analiză a sistemului; 

• Servicii de instalare si configurare infrastructură de suport;  

• Servicii de modelare/proiectare a sistemului: 

o Proiectarea modelului sistemului de date; 

o Definirea serviciilor aferente noului flux funcţional de sistem; 

o Definirea principalele funcţionalităţi de sistem folosind modele entitate -asociere sau 

UML2.0; 

o Proiectarea componentelor şi arhitectura de sistem; 

• Dezvoltarea softului de aplicație: 

o Instalarea si configurarea produselor COTS; 

o Dezvoltarea componentelor de software; 

o Integrarea componentelor software; 

o Testarea soluţiei software; 

o Configurarea sistemului software;  

o Obţinerea acordului final din partea beneficiarului proiectului; 

Se vor avea in vedere minim servicii pentru interconectarea platformei cu : 

• nodul eIDAS – proiectul SITUE; 

• soluțiile de tip managementul identității – proiectul PSCID; 

• 5 furnizori de servicii de e-guvernare care vor fi conectați la HUB-ul de Interconectare (ex : ONRC, 

MAI, MMJS, MFP, CNAS, MS etc.); 
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• Registrele de baza existente și mature conectate și expuse în conformitate cu procedurile publicate 

în registrul registrelor.  

 

3.2.7. Resurse de securitate cibernetică pentru livrarea de servicii SaaS 

Securitatea livrării de servicii SaaS:  

La nivelul componentei de rețea virtuala a clientului de Cloud, soluțiile de protecție 
împotriva amenințărilor cibernetice îndreptate împotriva CPG nu se vor limita la tehnologiile 
prezentate în continuare, fluxul de date fiind protejat cel puțin de soluția UTM virtuală a serviciului 
SaaS furnizat. Regulile de firewall se vor gestiona unitar pentru toate serviciile asigurate de 
furnizorul SaaS pentru beneficiari printr-o soluție de management centralizat. Conexiunile dinspre 
resursele proprii către Internet se vor realiza prin interogarea serviciilor DNS destinate CPG. 

Capabilitățile de detecție ale atacurilor de tip APT se vor baza pe tehnologii de securitate 
cibernetică ce utilizează algoritmi de IA și ML pentru identificarea anomaliilor de comportament.  

La nivel de sistem de operare găzduit, funcționalitățile de detecție și răspuns la incidente de 
securitate cibernetică vor fi facilitate prin implementarea unei tehnologii XDR instalate implicit la 
nivelul tuturor mașinilor virtuale ale instituției.  

Procesul de detecție și răspuns va fi susținut de o soluție pentru managementul automat al 
vulnerabilităților, prin care se vor realiza activități de identificare a posibilelor vulnerabilități 
existente la nivelul rețelei virtuale, sistemelor de operare și aplicațiilor, urmate de aplicarea 
actualizărilor în vederea remedierii acestora. Stiva soluțiilor de securitate cibernetică enumerată 
va facilita detecția și protecția împotriva aplicațiilor malware persistente și avansate, inclusiv de 
malware distructiv, precum cel de tip ransomware sau wiper.  

Securitatea la nivel de VM/ container se va realiza prin scanarea continuă a mașinilor virtuale 
și a containerelor care rulează pe acestea, în vederea identificării unui set de vulnerabilități 
cunoscute și a unor comportamente anormale, pentru a asigura protecția împotriva aplicațiilor 
malware. 

La nivel de aplicație, securitatea cibernetică se va baza pe soluții diferențiate și specializate 
în asigurarea securității cibernetice la nivel de API, de aplicații Web și de aplicații e-mail. 
Suplimentar, va fi prevăzută o soluție care va oferi mecanisme de protecție la nivel Layer 7 
împotriva activităților de indisponibilizare derulate de actorii cibernetici.  

 La nivel Saas evenimentele generate de  soluțiile de securitate cibernetică vor fi preluate și 
corelate de soluția SIEM destinată livrării serviciilor de tip SaaS, urmând ca, în funcție de rezultate, 
să fie aplicate deciziile potrivite prin tehnologia de tip SOAR. Procesul de generare și evaluare a 
alertelor va fi îmbogățit de cunoașterea adăugată prin soluții de Threat Intelligence specializate. 
Prin intermediul soluțiilor de securitate cibernetică menționate, a alertelor, a informațiilor 
furnizate, precum și a specialiștilor în securitate cibernetică, se vor îndeplini premisele necesare 
pentru desfășurarea procesului de Threat Hunting și de răspuns la incidente.  

 

Soluțiile hardware și software pentru securitatea livrării de servicii SaaS pot fi furnizate și 

implementate conform modelelor definite în capitolul curent, sau pot fi ofertate sub forma unei 
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soluții cloud full stack, dezvoltat de provideri de tehnologii cloud și implementat în mod unitar și 

indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

 

Soluții pentru detecția amenințărilor cibernetice: 

Soluțiile de detecție a amenințărilor cibernetice la adresa Cloudului Privat Guvernamental nu se vor 

limita la tehnologiile prezentate în cadrul proiectului tehnic. În situația în care unele dintre aceste tehnologii 

nu reușesc să mai îndeplinească rolul de a asigura un nivel înalt de securitate cibernetică a CPG, Autoritatea 

Contractantă își rezervă dreptul să identifice alte tehnologii de actualitate cu păstrarea obiectivului de 

asigurare a securitătii cibernetice. 

 

ü Detecția atacurilor cibernetice avansate de tip APT 

Aplicațiile malware utilizate în cadrul atacurilor de tip APT sunt caracterizate prin faptul că folosesc 

tehnici avansate de infectare și persistență în rețeaua victimă, dar și elemente inovative, cu caracter de 

noutate și unicitate (zero day), ce nu pot fi detectate static (pe bază de semnătură).  

Devine astfel esențială detecția acestor activități în timp real, precum și necesitatea unei soluții 

avansate de detecție APT la nivelul SaaS, care utilizează învățarea automată și folosește algoritmi de IA și 

ML, pentru a detecta și a îmbunătăți răspunsul la atacuri avansate. Artefactele unui atac cibernetic pot fi 

interpretate cu dificultate dacă sunt tratate individual, dar pot avea însemnătate deosebită dacă sunt 

corelate prin tehnologii de inteligență artificială. 

Soluția va oferi un mecanism de detecție a amenințărilor cibernetice care să nu fie bazat exclusiv pe 

semnături, pentru a putea detecta tipuri noi de amenințări care nu au fost descoperite sau care nu au fost 

făcute publice până în prezent de către comunitatea de securitate cibernetică. Axându-se pe 

comportamente și acțiuni, soluția va identifica atacurile cibernetice în toate fazele de desfășurare, fără a 

avea nevoie de semnături sau liste de reputație. 

Soluția înțelege comportamentul legitim al utilizatorilor și detectează anomaliile 

comportamentale.Aceasta va opera fără a avea nevoie de o preconfigurare specifică, interpretând, 

înțelegând si realizând tipare, pe care le va verifica prin utilizarea de algoritmi specifici de IA sau ML. 

De asemenea, va folosi tehnici de învățare automată pentru a construi modele comportamentale 

folosind algoritmi de IA și ML și va detecta în timp real potențialele amenințări. 

Soluția conține un modul de alertare în timp real a evenimentelor/ incidentelor în funcție de tipul, 

severitatea și impactul ce îl pot aduce în cadrul organizației și permite stabilirea de priorități atât manual, 

cât și automat, în funcție de anumiți parametri ce pot fi personalizați pentru alertele generate, care conțin 

o descriere a evenimentului/ incidentului detectat, recomandări și metode de remediere a acestuia. 

 

ü Security Information and Event Management (SIEM) 
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Security Information and Event Management (SIEM) este soluția cu ajutorul căreia se vor centraliza, 

agrega, normaliza și corela evenimentele de securitate cibernetică generate de resursele virtuale ale 

furnizorului de SaaS capabile să creeze înregistrări și să le exporte într-un format suportat de soluție. 

Sistemul va permite evaluarea stării acestora și centralizează alerte în timp real, le analizează, le corelează 

și notifică grupul decizional. 

Soluția SIEM are un rol semnificativ în administrarea și evaluarea stării de securitate cibernetică prin: 

• Interpretarea evenimentelor de securitate specifice MS Windows, Linux, servere de e-mail și Active 

Directory 

Permite centralizarea în timp real a jurnalelor generate de diferite sisteme si aplicații. Pe baza 

acestora, sistemul permite crearea de alerte și de profiluri de alertă, împreună cu posibilitatea de notificare 

prin e-mail. La apariția unui eveniment cibernetic, soluția poate executa un script preconfigurat pentru a 

preveni modificările nedorite sau acces neautorizat la resursele din cadrul SaaS. 

• Capacitatea de alertă în timp real 

Soluția poate fi configurată să notifice administratorul. Pentru fiecare eveniment înregistrat de sistem, 

conținutul mesajului primit de administrator poate fi definit în mod corespunzător. În cazul unui număr 

mare de notificări, sistemul permite crearea unui singur mesaj sau a unei singure notificări, care cuprinde 

toate evenimentele dintr-un interval de timp. 

• Funcția de evaluare a sistemelor din rețeaua virtuală 

Sistemul are capacitatea de a prezenta date tehnice care arată starea actuală a mediului după 

conectarea la aplicație. Interfața va permite alegerea soluției din cloud, precum și selectarea perioadei de 

timp pentru care se dorește verificarea acesteia. De asemenea, soluția permite crearea de rapoarte și 

dezvoltarea de dashboard-uri, prin care se pot urmări gradul de încărcare a serverelor de e-mail, spațiul de 

stocare al acestora, erorile generate de sistemele de operare sau de aplicațiile ce rulează pe acestea, fără 

a oferi acces la datele vehiculate în cadrul acestora. 

• Funcția de jurnalizare 

Jurnalele sunt sursa principală de date tehnice analizate de un SIEM. Dispozitivele de securitate, cele 

de tip software și bazele de date virtualizate prezente în sistem trimit evenimentele de securitate 

cibernetică conținute în fișierele de jurnalizare către serverul SIEM. Transmiterea evenimentelor este 

gestionată printr-un agent software. 

• Analizarea și normalizarea 

Fiecare dispozitiv gestionează și stochează datele tehnice colectate de senzori în format propriu, iar 

soluția SIEM standardizează evenimentele colectate, catalogându-le după tipul de dispozitiv și tipul de 

eveniment, facilitând interpretarea acestora. 

• Corelarea 

Corelarea evenimentelor este una dintre caracteristicile principale care permite integrarea și analiza 

evenimentelor provenite din diferite surse. Tehnologia SIEM are un set de reguli de corelare predefinite, 
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dar oferă și posibilitatea de a crea reguli personalizate conform cerințelor și necesităților definite de 

politicile de securitate internă. Pe baza corelării dintre evenimentele de securitate și datele privind 

vulnerabilitățile unui sistem, soluția SIEM permite atribuirea unui nivel de prioritate alertei generate. 

• Raportarea 

Prin stocarea pe termen lung a evenimentelor și capacitatea de a valorifica interogările personalizate 

pentru vizualizarea lor într-o modalitate structurată, se facilitează generarea de rapoarte ce pot fi utilizate 

în scopuri de audit sau în investigarea  posibilelor incidente de securitate cibernetică. 

• Tablouri de bord  

Dashboard-ul oferă o imagine de ansamblu asupra mediului de lucru în timp real. Aceste instrumente 

pot oferi o reprezentare a datelor sub formă de diagrame sau alte modele, permițând analiștilor de 

securitate cibernetică să identifice rapid activitatea anormală la nivelul rețelei sau unei aplicații. 

• Notificări  

Semnalele de notificare și avertizare sunt generate atunci când apar anumite evenimente, informând 

utilizatorii despre o posibilă amenințare. Rapoartele pot fi vizualizate prin tabloul de bord sau pot fi 

transmise folosind servicii terțe, precum e-mail. 

  

Next Gen SIEM reprezintă o evoluție a sistemului tradițional, prin integrarea unor tehnologii de 

Machine Learning și Artificial Intelligence cu scopul de a reduce timpul de detecție a activităților malițioase. 

Acest lucru stă la baza conceptului de User and Entity Behavior Analytics (UEBA), ce are că scop stabilirea 

unui standard de comportament (baseline) și alertarea în cazul în care sunt observate deviații de la acesta. 

O astfel de abordare permite o identificare mai rapidă a amenințărilor de tip zero-day.  

 

ü Threat Intelligence 

Soluția de Threat Intelligence va fi compusă dintr-o platformă și mai multe feed-uri comerciale de 

Threat Intelligence. Platforma va avea rolul de a colecta indicatorii de compromitere furnizați de fluxurile 

comerciale, de a normaliza acești indicatori și de a-i integra în cadrul soluțiilor de detecție. 

Această soluție vine în sprijinul analiștilor de securitate cibernetică și este necesară pentru a crește 

capacitatea de detecție a atacurilor de nivel avansat, deoarece permite atât automatizarea integrării 

indicatorilor de compromitere în soluțiile de investigație, cât și contextualizarea acestor indicatori prin 

asocierea lor cu diverși actori sau campanii de atacuri cibernetice. De asemenea, prin această 

contextualizare, se permite o mai bună cunoaștere a TTP-urilor folosite în cadrul atacurilor. 

În același timp, vor putea fi realizate analize pe baza datelor tehnice și a incidentelor de securitate 

care vor fi raportate la indicatorii de compromitere asociați unor amenințări curente. 

Soluția va integra fluxurile de informații referitoare la amenințări cibernetice (threat intelligence 

feeds), atât open-source, cât și comerciale. Acest tip de soluție furnizează automat un scor de încredere 

pentru IoC-uri noi, fără a fi necesară o configurare manuală. 
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Soluția Threat Intelligence va transmite automat informațiile către un sistem de securitate relevant, 

cum ar fi produsul SIEM sau SOAR, și va permite filtrarea indicatorilor pe baza unui scor automat de 

încredere. Această integrare ajută la furnizarea celor mai recente informații despre amenințări de 

securitate, în scopul prevenirii și combaterii acestora.  

De asemenea, soluția va fi disponibilă sub forma unei aplicații sau a unui portal web, care 

administrează și gestionează toate operațiunile de colectare, agregare și procesare de informații provenite 

din OSINT și soluțiile de securitate terțe, fără un efort de management semnificativ de gestionare din partea 

administratorului. 

Beneficiile soluției Threat Intelligence se vor regăsi în: 

• alertarea și blocarea unor activități malware la nivelul unor soluții de securitate cibernetică  (de 

exemplu: firewall, IPS); 

• reducerea ratei false-positive, oferind un proces automat și interactiv pentru validarea indicatorilor 

de compromitere, pe baza reputației acestora;  

• alertarea contextuală și managementul semnăturilor: informațiile furnizate de soluțiile de Threat 

Intelligence sunt utile în determinarea severității și validării alertelor; 

• normalizarea datelor de intrare într-un format structurat; 

• monitorizarea, detecția rapidă și validarea pentru a răspunde la potențialele amenințări de 

securitate; 

• prezentarea, prin intermediul unui singur panou de afișare, a tuturor informațiilor cunoscute și 

relevante în raport cu un indicator de compromitere (IoC), inclusiv scorul asociat, etichete, sursele 

în care este referențiat, URL-uri de referință, buletine de tip threat intelligence, campanii și alte 

IoC-uri asociate; 

• posibilitatea de utilizare a unui API în scopul automatizării. 

 
ü Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) 

Permite agregarea informațiilor referitoare la amenințările cibernetice și, spre deosebire de soluțiile 

SIEM unde răspunsul la incidente înglobează o combinație între componenta umană și sistemele 

informatice, SOAR ajută la definirea, prioritizarea și standardizarea activităților de răspuns. 

 Platformele SOAR sunt definite de trei mari concepte: 

• Orchestrarea conectează instrumente interne și externe (produse de protecție endpoint, firewall, 

IDS, IPS, SIEM) prin integrări personalizate sau predefinite și API-uri, în scopul agregării informațiilor. Odată 

ce toate alertele sunt centralizate, există șanse mai mari de a detecta amenințări într-un context 

îmbunătățit cu o cantitate mai mare de informații introduse. 

• Automatizarea, consolidată de alertele colectate prin orchestrare, analizează datele tehnice și 

creează procese automate și repetate ce înlocuiesc procesele manuale. Analiza de loguri, scanarea de 

vulnerabilități și capabilitățile de auditare pot fi standardizate și executate automat, folosind algoritmi de 
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IA și de machine learning (ML). Playbook-urile (acțiuni automate predefinite) sunt esențiale pentru succesul 

SOAR, deoarece pot bloca funcționalități afectate sau chiar declanșa investigații tehnice ulterioare.  

•  Răspunsul include un raport cu acțiunile întreprinse odată ce o amenințare este detectată, precum 

și cu soluțiile virtualizate afectate și managementul cazurilor. 

Beneficiile platformei SOAR includ detectarea incidentelor, îmbunătățirea timpilor de reacție, 

scăderea coeficienților MTTD (mean time to detect) și MTTR (mean time to respond), simplificarea 

managementului (o singură interfață cu dashboard-uri și informații centralizate), îmbunătățirea 

productivității analistului, colaborarea, raportarea și reducerea costurilor.  

SOAR are rolul de a elimina impedimente precum: activități cronofage de pivotare între consolele 

locale de colectare a datelor tehnice, determinarea de atacuri false-positive, întreprinderea de sarcini 

manuale repetitive de-a lungul duratei de viață a unui incident. 

Procesele de răspuns la incident sunt standardizate și scalabile, îmbunătățesc eficiența, timpul de 

reacție a echipei SOC, precum și productivitatea analiștilor de securitate cibernetică, și promovează 

procesul de învățare. 

Beneficiile soluției SOAR: 

• permite analiștilor de securitate cibernetică din SOC să răspundă rapid și scalabil la incidentele de 

securitate, astfel încât activitatea lor să nu fie afectată de volumul de evenimente. Motorul de orchestrare 

al platformei folosește sute de integrări cu produse de securitate terțe și o serie extinsă de playbook-uri – 

organizări logice ale planurilor de acțiune. 

• automatizarea măsurilor de remediere – integrează un motor de automatizare a workflow-urilor, 

prin care asigură un răspuns rapid și scalabil la incidente. Platforma permite automatizarea script-urilor și 

integrarea prin intermediul Open APIs a întregii infrastructuri de cybersecurity din cadrul SaaS. 

  

• răspuns coordonat la incidente – modulul de management integrat responsabil de partea de 

analiză și raportare. Modulul include dashboard-uri ce pot fi personalizate și unelte de raportare, precum 

și funcționalitatea unui spațiu virtual în care membrii echipelor SOC pot colabora, coordonându-și acțiunile 

pentru a fi rapizi și eficienți în reacția la atacuri. Toate playbook-urile și acțiunile echipelor SOC sunt 

documentate automat – un avantaj imediat atunci când este necesară emiterea de rapoarte. 

  

• integrarea fluxurilor de Threat Intelligence – Platforma permite integrarea și controlul complet al 

tuturor fluxurilor de informații de tip Threat Intelligence utilizate de o organizație. Toate aceste feed-uri 

sunt unificate, automatizate și gestionate eficient dintr-o singură interfață. 

Platforma SOAR asigură automatizarea proceselor, standardizarea etapelor și a modalității de 
reacție și permite eliminarea proceselor cronofage executate manual, iar cu ajutorul playbook-
urilor, predefinite sau personalizate, activitatea Incident Response devine modulară și ușor de 
executat. 
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ü Managementul automat al vulnerabilităților 

Soluția permite scanarea și identificarea vulnerabilităților de securitate cibernetică care pot fi 

prezente la nivelul componentelor și resurselor utilizate pentru furnizarea SaaS, realizând identificarea 

acestora pe două axe: 

• vulnerabilități la nivelul rețelei virtuale și a sistemelor de operare; 

• vulnerabilități la nivelul aplicațiilor web. 

Soluția dedicată identificării și managementului vulnerabilităților la nivelul rețelei virtuale a 

furnizorului de SaaS va permite scanarea următoarelor componente: 

• soluții virtuale de rețea; 

• sisteme de operare; 

• sisteme de baze de date proprii; 

• servicii de rețea. 

Adițional, soluția va oferi informații suplimentare despre vulnerabilități, precum: descriere, prag 

critic, risc, cod CVE asociat cu vulnerabilitatea identificată, identificator specific producătorului și metode 

de remediere. Identificarea vulnerabilităților va fi realizată prin scanarea activă a resurselor virtualizate ale 

furnizorului de SaaS, cu suport pentru protocoalele IPv4 și IPv6. 

Va permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități printr-o modalitate ”on-

premise”, fără nevoia unei conexiuni la mediul Internet, utilizând pachete de semnături din surse oficiale 

ale producătorului. 

De asemenea, va permite rularea scanărilor manuale sau automate, prin programarea acestora la un 

interval dorit. 

Soluția va oferi o vizibilitatea continuă și completă a mediului în care este instalată, din punctul de 

vedere al sistemelor, rețelelor și aplicațiilor componente, având posibilitatea indexării acestora într-o formă 

tabelară sau a unei hărți de rețea. De asemenea, va permite stabilirea unei linii de bază și urmărirea 

evoluției în timp a vulnerabilităților existente sau apariția unora noi. 

Din punctul de vedere al bunelor practici în domeniul securității cibernetice, soluția va oferi un set 

de teste care să asigure vizibilitate asupra conformității unor standarde specifice domeniului de securitate 

cibernetică. 

Soluția dedicată identificării și managementului vulnerabilităților la nivelul aplicațiilor web va permite 

descoperirea resurselor logice ale site-urilor web, prin metode de tip ”crawling”, și va oferi o expunere 

vizuală a structurii site-ului. Din punctul de vedere al identificării vulnerabilităților, va prezenta capabilități 

de identificare, prin metode de scanare activă, a celor mai cunoscute tipuri de vulnerabilități, precum: 

• SQL Injection; 

• Cross Site Scripting; 

• Cross Site Request Forgery; 

• Directory Traversal; 
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• Code Injection; 

• Input Validation; 

• Vulnerabilități definite in OWASP TOP 10; 

• alte vulnerabilități asociate cu aplicațiile web. 

  

Soluția va permite identificarea nivelului de complexitate a parolelor prin detecția unor parole 

implicite sau foarte comune (de exemplu: root/ root), precum și posibilitatea scanării unor aplicații web 

care necesită o secvență de autentificare (completarea unui formular, autentificarea multiplă sau accesarea 

unor pagini web într-o anumită ordine), prin înregistrarea acestei secvențe și replicarea în mod automat la 

momentul scanării. Va suporta mecanisme de autentificare de tip CAPTCHA, Single Sign-On și Two Factor 

Authentication, fie prin replicarea mecanismelor, fie prin intervenția manuală în procesul de autentificare. 

De asemenea, soluția va oferi definirea unor profiluri și opțiuni de scanare și va clasifica 

vulnerabilitățile identificate după nivelul critic al acestora și impactul asupra organizației. 

Vulnerabiltățile identificate vor fi asociate unui indicator tip CVE, precum și cererii și răspunsului 

HTTP care au dus la validarea vulnerabilității identificate de către soluție. Adițional, procesul de identificare 

a vulnerabilităților va genera un sumar despre vulnerabilitatea identificată și acțiuni de remediere. 

Se va asigura rularea scanărilor în mod manual sau automat, prin programarea acestora și generarea 

unor rapoarte complexe, pe baza unor șabloane predefinite și va oferi posibilitatea de a se crea noi 

șabloane. Adițional, rapoartele generate vor putea fi exportate în formate comune.  

Soluția va integra o funcționalitate de tip ”Patch Management” prin intermediul căreia vor fi 

identificate versiuni vechi ale componentelor scanate și vulnerabilități comune asociate cu aceste versiuni. 

Administrarea va fi realizată prin intermediul unei interfețe grafice ce prezintă panouri grafice și 

tabelare cu informații despre vulnerabilitățile identificate și statistici, precum și filtrarea sau modificarea 

acestora în funcție de necesitățile de vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea 

realiza configurări ale soluției. 

Va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de administrare și crearea unor spații 

de lucru specifice rolului și drepturilor acestuia. 

 

ü Web Application & API Protection (WAAP) 

Caracteristicile de bază ale Cloud WAAP conțin capabilități de securitate cibernetică precum WAF, 

protecție API, protecție DDoS și protecție împotriva amenințărilor de tip botnet.  

 În general, aplicațiile web și API-urile sunt accesibile în mod public, prin intermediul Internetului, și 

oferă acces la date sensibile, făcându-le o țintă principală pentru atacatori.  

 Soluțiile complete de protecție a aplicațiilor web și a API-urilor asigură apărarea împotriva unui 

spectru larg de tipuri de atacuri.  

Capabilitățile de bază ale unui serviciu WAAP includ: 
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• Next-Generation Web Application Firewall (Next-Gen WAF) – protejează aplicațiile web de un 

spectru larg de atacuri la nivelul aplicației, folosind capabilități de analiză comportamentală și 

algoritmi de IA; 

• Runtime Application Self-Protection (RASP) – oferă protecție împotriva atacurilor în timp real 

pentru API-uri și aplicații web; 

• protecție împotriva botnet – izolează și oprește atacurile cu botnet, permițând în același timp 

traficului legitim să ajungă la aplicație; 

• protecție împotriva atacurilor DDoS; 

• protecție pentru microservicii și API-uri. 

 

ü Extended Detection and Response (XDR) 

Reprezintă un instrument de detecție al atacurilor cibernetice și de răspuns la incidente, care 

integrează nativ mai multe tehnologii de securitate cibernetică într-un sistem central operațional. Soluțiile 

XDR simplifică gestionarea politicilor de securitate și furnizează informații tehnice și metode de remediere 

în timp real a amenințărilor cibernetice. 

Obiectivul principal al unei soluții XDR este integrarea mai multor tehnologii de securitate cibernetică 

pe diferite niveluri de protecție. Prin agregarea datelor tehnice sunt corelate evenimentele contextuale 

necesare pentru a detecta atacuri cibernetice avansate. Sistemele XDR sunt utilizate și pentru a identifica 

tendințele incidentelor cibernetice, având astfel un beneficiu anticipativ.  

Soluțiile XDR răspund în mod automat la atacuri cibernetice atât prin adoptarea de măsuri preventive 

pentru a bloca conținutul malware înainte ca acestea să ajungă la un sistem informatic, cât și prin metode 

pentru mitigarea unui atac cibernetic aflat în desfășurare. 

Principalele beneficii ale platformelor XDR:  

- creșterea nivelului de securitate cibernetică: îmbunătățirea capacității de detecție și răspuns la 

incidente, prin unificarea vizibilității și controlului asupra resurselor virtualizate în tehnologii cloud. XDR 

corelează și normalizează evenimente de securitate din multiple surse. Asupra acestora se pot aplica 

metode de detecție precum indicatori de compromitere sau metode bazate pe analiză comportamentală 

și inteligență artificială. Ca rezultat imediat, se pot adopta măsuri de remediere într-un timp mai scurt față 

de soluțiile de securitate tradiționale. 

- îmbunătățirea capacității de prevenire: utilizarea unor module de tip threat intelligence și algoritmi 

de ML asigură faptul că soluția este capabilă să implementeze mecanisme de protecție împotriva unei plaje 

largi de atacuri cibernetice. În plus, răspunsul automat la incidente poate contribui la blocarea unui atac 

încă din faza incipientă. 

- răspuns la incidente cibernetice: analiza datelor contextuale va permite reconstituirea acțiunilor 

atacatorului. De asemenea, se va putea vizualiza un timeline al atacului cibernetic ce va furniza detalii 
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despre cum s-a produs infecția, care a fost punctul de intrare, dimensiunea atacului și modalități folosite 

pentru răspândirea către alte sisteme informatice. 

- creșterea productivității: transformarea unui flux mare de alerte într-un număr mult mai mic de 

incidente care pot fi prioritizate.  

- furnizarea de capabilități de automatizare pentru sarcini repetitive. 

La nivelul SaaS, platforma XDR se va integra cu soluțiie de tip SIEM și SOAR prin corelarea alertelor și 

aplicarea mecanismelor de detecție și analiză automată XDR, reducând astfel timpul de răspuns necesar. 

Soluția XDR va asigura detecția și protecția împotriva atacurilor cibernetice de tip exploit, 

ransomware, fileless, APT, utilizând mecanisme de analiză comportamentală și algoritmi de IA. Astfel, se 

reduce numărul alertelor de tip false-positive, crescând reziliența infrastructurii protejate la atacurile 

cibernetice moderne. 

Având în vedere caracteristicile specifice ale acestei platforme, prin utilizarea soluției XDR se vor 

proteja serviciile și resursele SaaS furnizate la nivelul CPG expuse în Internet. Soluția va fi scalabilă în timp, 

în funcție de numărul de resurse ce trebuie protejate. 

De asemenea, soluția va permite actualizarea indicatorilor de compromitere, feed-urilor de tip 

Threat Intelligence și a patch-urilor de securitate în mod on-premise, fără conexiune directă la mediul 

Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale și instalarea locală. 

Platforma va avea un management centralizat, printr-o interfață grafică dedicată, cu o imagine 

completă despre nivelul de securitate al infrastructurii protejate. Pentru fiecare incident se va oferi un 

timeline al atacului cibernetic cu informații  contextuale de tip threat intelligence. Se va asigura o interfață 

grafică pentru a afișa fluxul unui atac cibernetic, conexiunile între sistemele informatice și răspândirea 

acestuia. De asemenea, platforma va include un mecanism pentru triajul incidentelor în funcție de impactul 

și riscul acestora. 

Soluția va include posibilitatea de a crea rapoarte grafice sintetizate privind alertele de securitate 

dedicate pentru nivelul de management. De asemenea, va include și rapoarte mai detaliate despre atacurile 

cibernetice identificate. 

După descoperirea unui atac cibernetic, soluția furnizează utilizatorului mecanisme de decizie privind 

izolarea atacului, restricționarea activității în cadrul rețelei sau blocarea legăturii între containere. De 

asemenea, se va asigura interacțiunea directă cu un sistem informatic prin evaluarea artefactelor tehnice 

de interes sau executarea de comenzi la nivelul sistemului de operare. 

Pentru a asigura un nivel de protecție ridicat în timp real, soluția permite evaluarea vulnerabilităților 

și a nivelurilor actuale ale patch-urilor de securitate, oferind metode de remediere și blocând utilizarea 

unor aplicații compromise. Se vor putea cataloga aplicațiile care rulează în cadrul cloud-ului, împreună cu 

versiunile acestora. 

De asemenea, soluția va identifica și corecta erorile în configurațiile aplicațiilor la nivel SaaS. Se va 

realiza automat analiza de securitate SaaS pentru a asigura conformitatea cu standardele existente, prin 
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vizualizarea setărilor de configurare în Cloudul Privat Guvernamental față de cele necesare. Erorile de 

configurare pot fi corectate uniform pentru a asigura coerența între aplicațiile SaaS. 

Platforma va fi configurată on-premise, la nivelul componentei SaaS din cloudul privat 

guvernamental. Modul de instalare va permite integrarea tuturor instanțelor virtuale, a containerelor și a 

aplicațiilor, create astfel încât să nu afecteze funcționalitățile acestora sau altor servicii native cloud. 

 

ü Soluție de triaj bazată pe scanarea AV cu motoare multiple 

Prin implementarea CPG, sunt create premisele migrării și stocării de date provenite de la multiple 

instituții din zona guvernamentală. Un aspect cheie ce trebuie luat în considerare este securizarea datelor, 

indiferent de modul în care acestea vor fi stocate – baze de date online, sisteme de fișiere, arhive, backup-

uri. 

Cu scopul de a oferi un nivel de protecție ridicat al datelor stocate, este utilizată o soluție de triaj a 

fișierelor, bazată pe scanarea antivirus cu motoare ce folosesc Threat Intelligence din surse multiple.  

Soluția este destinată procesului de DFIR, în vederea semnalării fișierelor suspecte, identificării și 

extragerii indicatorilor de compromitere, ce sunt utilizați ulterior pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor cibernetice.  

Soluția oferă posibilitatea de a scana în modul real time, dar și în mod programat, pentru a identifica 

potențiale amenințări și pentru a reduce plaja de atac, cu scopul de a identifica atacuri de tipul Zero Day 

sau avansate, de tipul APT.  

Soluția are capabilitatea de a sanitiza diferite tipuri de fișiere, considerate riscante, în funcție de 

categoria din care acestea fac parte și de a asigura nealterarea conținutului. Acest proces are drept scop 

înlăturarea posibilelor amenințări, încorporate în cadrul fișierelor. În vederea menținerii unui nivel de 

trasabilitate ridicat asupra elementelor sanitizate, soluția are capabilitatea de a jurnaliza elementele 

identificate și înlăturate. Prin intermediul acestei capabilități, se dorește limitarea vectorului de infecție (de 

exemplu: vector de infecție constituit din fișiere de tipul PDF care pot să conțină cod JavaScript, Shellcode). 

Soluția expune toate funcționalitățile prin intermediul REST API, în scopul integrării cu alte soluții. 

Astfel, se realizează automatizarea procesului de scanare a diferitor fluxuri de date.  

 

ü Managementul Suprafeței de Atac Externe (EASM) 

Suprafața de Atac Externă (External Attack Surface) reprezintă totalitatea sistemelor și serviciilor unei 

organizații care sunt vizibile din exteriorul acesteia (ex. din internet). Managementul acestei suprafețe de 

atac se referă la întreg procesul de identificare a activelor expuse în internet, identificarea vulnerabilităților 

și administrarea riscurilor la care organizația este expusă. Faptul că organizațiile utilizează din ce în ce mai 

mult servicii și produse SaaS mărește gradul de expunere al acesteia, prin urmare este necesară o 

identificare cât mai exactă a sistemelor cunoscute cât și a celor necunoscute (noi servicii și sisteme care 

apar că urmare a unor procese de tip Shadow IT). 
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O soluție de EASM trebuie să acopere în principal o serie de servicii cheie: 

- Descoperirea activelor - Identifica și cartografieaza sistemele și serviciile necunoscute dar utilizate de 

către organizație 

- Analiză - Evaluează și analizează parametrii acestor active pentru a determina dacă acestea reprezintă 

un risc pentru organizație, dacă sunt vulnerabile sau dacă se comportă într-o manieră anormală 

- Prioritizare - Folosește un sistem de scoring pentru a reduce „zgomotul” și a prioritiza riscurile și 

vulnerabilitățile pe baza criticității 

- Remediere - Propune planuri de acțiune cu privire la reducerea amenințărilor identificate, se 

integrareză cu soluții de ticketing, instrumente de răspuns la incident și soluții SOAR. 

 

Ø Protecția la nivelul aplicațiilor și rețelei virtuale a furnizorului de SaaS: 

ü Soluție UTM (Unified Threat Management) 

UTM (Unified Threat Management) reprezintă o soluție care integrează capabilitățile mai multor 

produse de securitate cibernetică, reducând astfel costurile și simplificând procesul de creștere a nivelului 

de securitate.  

Soluția UTM are în componență următoarele module: 

• Firewall – permite sau blochează accesul, în baza unor reguli definite la nivelul unor identificatori 

precum adresă IP, porturi sau protocoale. 

• Intrusion Detection/Prevention –  aceste capabilități sunt folosite pentru a detecta și preveni 

eventuale intruziuni la nivelul rețelei.  

• Web Filtering – funcția de filtrare web din cadrul soluțiilor UTM permite administratorilor de 

infrastructuri să restricționeze accesul către anumite site-uri cu conținut potențial periculos, în 

baza unor semnături sau reguli de tip blacklist - whitelist. 

• Anti-malware – soluțiile UTM au un modul antivirus utilizat pentru detecția eventualelor 

amenințări cibernetice cu fișiere malware. Astfel, dacă un utilizator intră pe un site care livrează 

conținut malware sau descarcă fișiere infectate, soluția UTM va fi capabilă să blocheze această 

acțiune. 

• Anti-spam – serviciile anti-spam sunt concepute pentru a bloca sau eticheta atacurile primite prin 

fluxul de e-mail.  

• DLP (Data loss prevention) – soluțiile UTM sunt capabile să detecteze și să blocheze accesarea 

neautorizată a datelor de pe un sistem de lucru și încercarea de exfiltrare a acestora. 

În contextul implementării CPG, fiecare serviciu livrat de furnizorul de SaaS instituțiilor publice va fi 

protejat de soluția UTM virtuală pentru securizarea propriei zone din Cloud, urmărindu-se astfel crearea 

unei strategii de apărare în adâncime (Defense in Depth), iar toate soluțiile vor fi gestionate centralizat.  
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Pentru o implementare uniformă a unor reguli în soluțiile de tip firewall, care să sporească nivelul de 

securitate al instituțiilor ce vor face parte din proiect, este necesară folosirea unei soluții de management 

centralizat. Cu ajutorul acesteia se dorește implementarea unor reguli pe toate soluțiile de tip firewall de 

la nivelul instituțiilor implicate în proiect. 

Spre exemplu, dacă la nivelul unei soluții de securitate este identificată o adresă IP de la nivelul căreia 

se încearcă compromiterea unei rețele sau a unui sistem de lucru, aceasta nu trebuie blocată doar la nivel 

local, ci și pe toate celelalte echipamente ale beneficiarilor din proiect. Prin crearea unei reguli în care să 

fie inclusă adresa IP identificată și implementarea acesteia pe toate echipamentele de tip firewall, se pot 

mitiga atacurile asemănătoare ce vizează mai multe instituții. 

Având în vedere numărul mare de instituții ce vor fi implicate în acest proiect, implementarea 

acelorași reguli în mod manual pe fiecare echipament în parte ar fi ineficientă din punctul de vedere al 

timpului și al resurselor implicate. În funcție de nevoile fiecărei instituții, personalul calificat va putea crea 

propriile seturi de reguli de firewall, iar cele implementate prin soluția de management vor veni în 

completarea acestora. 

 

ü Securizarea fluxului de mesagerie electronică 

Procesul de transmitere a unor e-mailuri este realizat prin tranzitarea mai multor servere și echipamente 

din cadrul rețelelor IT&C. Serviciul de e-mail are o importanță deosebită în activitatea unei instituții, prin 

intermediul acestuia fiind vehiculate în mod constant, rapid și cu ușurință, atât informații generale, cât și 

sensibile pentru organizație. Cele din urmă sunt de o mare importanță în dezvoltarea și buna funcționare a 

instituției, reprezentând o țintă directă a atacatorilor. Totodată, accesul la o căsuță de e-mail se poate 

realiza de pe aproape orice dispozitiv, facilitând accesul utilizatorilor la mesajele destinate lor.  

E-mailul reprezintă un vector principal de atac la nivelul unei instituții, dată fiind utilizarea acestui 

mijloc de majoritatea personalului și accesarea de pe orice dispozitiv. Un mesaj trimis prin e-mail nu va 

ajunge direct la destinatar, fluxul acestuia implicând tranzitarea mai multor echipamente de rețea și servere 

de e-mail, care pot fi vulnerabile sau nesecurizate. Compromiterea unui astfel de punct de pe traseul urmat 

de un e-mail este reprezentată de accesarea neautorizată a conținutului e-mailului, chiar dacă dispozitivul 

destinatarului de drept este securizat. Odată obținut accesul la un astfel de punct cheie din procesul de 

trimitere a unui e-mail, un atacator poate impersona expeditorul sau chiar manipula conținutul e-mailului 

prin modificarea textului, adăugarea de atașamente ce pot conține malware sau menționarea de URL-uri 

configurate de atacator pentru a fi accesate de victime.  

Printre cele mai cunoscute atacuri la nivelul serviciilor de e-mail se numără: 

• Phishing – astfel de atacuri au scopul de a determina victima să trimită date sensibile, prin 

directarea acesteia către pagini web false ce colectează credențiale, carduri de credit sau alte 

informații personale; 
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• Malware – serviciul de mail este des utilizat pentru distribuire de malware, sub forma unor 

atașamente uzuale, precum arhive sau documente, ce ulterior sunt descărcate și deschise/rulate 

de utilizator; 

• Interceptarea e-mailurilor – atacatorii pot intercepta mesajele transmise și le pot modifica sau 

vizualiza conținutul; 

• E-mail domain spoofing – permite atacatorilor să trimită e-mailuri de la adrese ce par legitime, prin 

modificarea valorii câmpului expeditorului; 

• Spam – se referă la mesajele nedorite trimise destinatarului în cadrul anumitor campanii. Chiar 

dacă serviciile de e-mail oferă un filtru spam, deseori este necesară implementarea unei soluții 

dedicate în vederea diminuării numărului de astfel de mesaje nedorite. 

Securizarea serviciului de e-mail se referă la tehnologiile și tehnicile utilizate în scopul protejării 

conturilor de e-mail, informației, dar si a comunicațiilor. Deseori, serviciul de e-mail este punctul inițial al 

unui atac de tip phishing și poate fi utilizat pentru a oferi acces unui atacator, inclusiv către puncte interne 

dintr-o rețea informatică. 

Securizarea unui flux sau a unui serviciu de e-mail se va realiza prin dispozitive ce au rolul de a identifica, 

izola și bloca atacuri cibernetice, înainte ca acestea să ajungă în rețea. Identificarea unor astfel de atacuri 

trebuie să fie realizată cât mai rapid și eficient. Astfel de soluții de securitate vor oferi detecția și protecția 

în timp real împotriva unor atacuri precum furtul de credențiale, de identitate, phishing sau livrarea de 

malware. 

 

ü Web Application Firewall 

Soluția va permite protecția la nivelul traficului HTTP și HTTPS către serviciile web-based, împotriva 

unor tipuri extinse de atacuri web, incluzând cele mai comune tipuri, precum SQL Injection, Cross Side 

Scripting (XSS), Buffer Overflow,  Command Injection, dar și a atacurilor enunțate în lista OWASP Top 10. 

De asemenea, soluția va oferi protecție împotriva atacurilor ce utilizează script-uri PHP și JavaScript, inclusiv 

împotriva deserializării datelor tranzacționate prin aceste funcționalități. Adițional, soluția va oferi protecție 

la nivel Layer 7 – Aplicație, împotriva tentativelor de tip Brute Force și URL Fuzzing. 

La nivel de integrare, soluția va asigura funcționalitățile de protecție menționate pentru toate 

containerele și instanțele în care sunt inițializate aplicațiile web, cu posibilitatea scalării. De asemenea, 

soluția va permite actualizarea semnăturilor și patch-urilor de securitate în mod on-premise, fără conexiune 

directă la mediul Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale ale producătorului și instalarea 

locală. 

Soluția va dispune de un set de reguli predefinite, ce asigură protecția primară și permite crearea 

manuală de noi reguli și politici pentru securizarea aplicației web protejate. Adițional, soluția va prezenta 

un mecanism de învățare a comportamentului uzual și de creare de reguli.  
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Din punctul de vedere al politicilor de securitate, soluția va permite implementarea unor reguli de 

tipul ”deny all” și acceptarea doar a conexiunilor ce sunt cunoscute a fi sigure și valide. 

În urma identificării unui atac, soluția permite cel puțin următoarele acțiuni configurate în politica 

de securitate: 

• răspuns pasiv: creșterea unui indicator de anomalie ce va permite trecerea la un răspuns activ, 

creșterea nivelului de logare pentru clientul sursă, alertare prin e-mail și syslog către un sistem 

SIEM; 

• răspuns activ: blocarea adresei IP sursă, aplicarea restricțiilor de geolocație, redirectarea către 

pagină de eroare. 

Administrarea soluției va fi realizată prin intermediul unei interfețe ce prezintă panouri grafice și 

tabelare cu alerte și statistici și permite filtrarea sau modificarea acestora în funcție de necesitățile de 

vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea realiza configurări ale soluției. 

În vederea integrării cu soluții de tip SIEM, soluția va permite exportarea jurnalelor de securitate și 

stocarea acestora local. Soluția va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de 

administrare și crearea unor spații de lucru specifice rolului și drepturilor acestora. 

 

ü Anti-ransomware și Anti-wiper 

Atacurile cibernetice care implică capabilități distructive, bazate pe malware din categoria 

ransomware și wiper, au o anvergură deosebită, devenind din ce în ce mai diversificate.  

Dacă în cazul malware-ului de tip ransomware motivația principală este cea financiară, actorii 

cibernetici obținând capital important prin blocarea datelor în urma criptării acestora, în cazul wipere-lor 

situația este diferită, funcționalitatea principală fiind reprezentată de distrugerea datelor prin suprascrierea 

acestora. Acest lucru poate fi realizat fie prin suprascrierea acestor date cu caractere aleatorii, fie prin 

intermediul unor aplicații ransomware false, care criptează fișierele și distrug cheile utilizate în procesul de 

criptare, eliminând posibilitatea de a recupera datele pierdute. Totodată, sunt utilizate și metode precum 

suprascrierea MFT, MBR, care duc la indisponibilizarea datelor, iar uneori la pierderi permanente și 

irecuperabile. 

Pentru a detecta, preveni și răspunde la aceste amenințări, va fi implementată o abordare pe patru 

niveluri de protecție: aplicație, rețea virtuală internă, endpoint și workload.  

Dat fiind faptul că aceste amenințări au ca vector de infecție uzual mesaje electronice de tip phishing/ 

spearpishing, este necesară detectarea acestora din timp, înainte să ajungă la utilizatori, prin intermediul 

scanării AV, implementării acestora în sandbox în vederea evaluării comportamentale, dar și prin 

intermediul  indicatorilor de compromitere rezultați din Threat Intelligence. 

La nivel de endpoint, este necesară o soluție cu capabilități extinse de detecție și răspuns, care să 

facă față acestor amenințări, prin detectarea timpurie a intruziunilor, și care să poată remedia fișierele 

afectate, prin intermediul restaurării automate.  
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În scopul de a înlătura orice încercare de exploatare la nivel de rețea virtuală internă în vederea 

livrării de malware de tip ransomware/ wiper, este necesară o soluție automată care să permită 

identificarea activă a tuturor segmentelor din aceasta, a porturilor deschise și a serviciilor neactualizate, 

precum și utilizarea unor soluții bazate pe algoritmi de IA și ML care să poată detecta anomalii specifice 

acestor amenințări.  

În ceea ce privește nivelul workload, actorii cibernetici pot exploata vulnerabilități ale securității 

cloudului sau pot utiliza credențiale furate/ compromise, în vederea obținerii accesului și a realizării de 

activități post-infectare.  

Dat fiind faptul că unii atacatori cibernetici dețin familii de ransomware prin care au posibilitatea de 

a exfiltra date cu scopul de a le publica în cazul în care nu este efectuată plata/ recompensa cerută, este 

recomandat ca aceste date să fie păstrate sub formă criptată. Astfel, implicit managementul de acces la 

cheile de decriptare trebuie să fie foarte strict.  

Totodată, un lucru esențial este crearea unei arhitecturi rezistente la dezastre și bazate pe backup-

uri și posibilități de restaurare. 

Prin intermediul soluțiilor de securitate cibernetică implementate se va asigura protecția anti-

ransomware și anti-wiper. 

 

ü Protecție DDoS Layer 7 

Soluția va permite protecția traficului HTTP și HTTPS către serviciile web-based ale beneficiarului, 

asigurând detecția atacurilor de tip DoS/ DDoS la nivel Layer 7 – Aplicație, prin identificarea și izolarea 

atacurilor de acest tip de traficul web legitim. 

Soluția va asigura protecția împotriva atacurilor DoS/DDoS Layer 7, precum: 

• HTTP(s) Flood; 

• Randomized HTTP Flood; 

• Cache-bypass HTTP Flood; 

• XML-RPC Flood; 

• Slowloris Attack; 

• alte atacuri menite să supraîncarce resursele aplicației web prin conexiuni repetate sau 

volumetrice. 

La nivel de integrare, soluția va asigura atât funcționalitățile de protecție menționate pentru toate 

containerele și instanțele virtuale în care sunt inițializate aplicațiile web, cu posibilitatea scalării acesteia, 

cât și un management centralizat din punctul de vedere al evenimentelor și configurației instanțelor 

protejate. De asemenea, soluția va permite actualizarea semnăturilor și a patch-urilor de securitate în mod 

on-premise, fără conexiune directă la mediul Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale a 

producătorului și instalarea locală. 
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Soluția va dispune de un set de reguli predefinite, ce asigură protecția primară și permite crearea 

manuală de noi reguli și politici pentru securizarea aplicației web protejate.  

Adițional, soluția va prezenta un mecanism de învățare a comportamentului uzual și crearea de reguli 

pe baza tranzacțiilor anterioare, precum și diferențierea între traficul web legitim și cel generat în timpul 

unui atac. 

Soluția va putea detecta evenimentele asociate unui atac de tip DDoS Layer 7 prin corelarea dintre 

header-ele cererilor HTTP (Ex. User-Agent), numărul cererilor și comportamentul unor sisteme de tip bot 

uzuale, implicate în atacuri.  

Soluția va putea detecta încercări repetate de conectare care implică funcționalități, precum panouri 

de autentificare, formulare de contact sau alte funcționalități care sunt folosite la transmiterea input-ului 

unui utilizator către aplicația web. 

Din punctul de vedere al politicilor de securitate, soluția va permite implementarea unor reguli de 

tipul ”deny all” și acceptarea doar a conexiunilor ce sunt cunoscute a fi sigure si valide. 

În urma identificării unui atac, soluția permite cel puțin următoarele acțiuni configurate în politica 

de securitate: 

• răspuns pasiv: creșterea unui indicator de anomalie ce va permite trecerea la un răspuns activ, 

creșterea nivelului de logare pentru clientul sursă, alertare prin e-mail și syslog către un sistem 

SIEM; 

• răspuns activ: spoofed TCP Reset, blocarea adresei IP sursă, aplicarea restricțiilor de geo-locație, 

redirectarea către pagină de eroare. 

Administrarea soluției va fi realizată prin intermediul unei interfețe ce prezintă panouri grafice și 

tabelare, cu alerte și statistici, și permite filtrarea sau modificarea acestora în funcție de necesitățile de 

vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea realiza configurări ale soluției. 

În vederea integrării cu soluții de tip SIEM, soluția va permite exportarea jurnalelor de securitate, dar 

și stocarea acestora local. Soluția va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de 

administrare și a unor spații de lucru specifice rolului și drepturilor acestora. 

 

ü Securitatea la nivel de VM/container 

Soluția oferă posibilitatea de scanare de imagini de mașini virtuale. După scanare, imaginile care nu 

au vulnerabilități identificate sunt  marcate pentru a putea fi folosite ulterior. Soluția va realiza scanarea 

continuă a mașinilor virtuale. În timpul în care mașinile virtuale rulează, acestea trebuie să fie folosite doar 

în scopul pentru care au fost create, sens în care soluția va fi capabilă să identifice un set de comportamente 

anormale și să protejeze împotriva aplicațiilor malware.  

În ceea ce privește containerele, soluția de securitate la nivel container asigură următoarele 

funcționalități:  

• securitate container network; 
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• securitate container runtime. 

Pentru a asigura securitatea container network, soluția va conține NGFW virtual pentru medii de 

dezvoltare/ producție ce folosesc containere. Soluția va oferi posibilitatea de blocare a comunicației între 

containerele din cadrul unui cluster și de criptare a datelor. De asemenea, este necesară salvarea 

evenimentele și posibilitatea trimiterii acestora către un server de tip SIEM. 

Soluția verifică dacă imaginile sunt up-to-date pentru a asigura utilizatorul că ultimele patch-uri de 

securitate au fost aplicate și că nu există vulnerabilități.  

 

ü Sistem de ticketing pentru triajul incidentelor cibernetice 

Prin intermediul sistemului de ticketing pentru triajul incidentelor cibernetice vor putea fi procesate, 

gestionate și urmărite (din momentul introducerii lor și până la remediere) sesizările transmise către/de la 

administratorul de aplicații SaaS. Sistemul va permite organizarea și prioritizarea ticketelor primite, precum 

și stabilirea unui interval de timp pentru soluționarea acestora.  

De asemenea, sistemul va permite implementarea mai multor layere de suport tehnic în funcție de 

dificultatea evenimentului descris, precum și posibilitatea de a redistribui ticketul la un nivel superior, în 

eventualitatea în care soluția primită nu ar fi suficientă sau operatorul ar considera că nu ar avea expertiza 

necesară pentru a o soluționa.  

 

ü Simulare de Atac si Compromitere (BAS) 

Simularea unui atac având ca scop testarea nivelului de securitate a unui tenant în mediu de test, în 

vederea trecerii în producție, se poate realiza cu ajutorul unei tehnologii de tip BAS (Breach & Attack 

Simulation). Soluțiile de acest tip sunt construite pentru a determina dacă controalele de securitate 

implementate răspund atacurilor așa cum ar trebui să o facă. Această tehnologie permite unei organizații 

să execute, în mod continuu sau la cerere, o serie de simulări a diferiți vectori de atac (email malițios, 

mișcare laterală, exfiltrare de date, etc) pentru a determina modul și mecanismul de răspuns al sistemelor 

și echipelor de securitate. 

  

Avantajele unei soluții de tip BAS: 

• Testarea continuă cu verificarea automată a breșelor de securitate ascunse — Rotația de personal 

și modificările introduse de ciclul de viață al diferitelor tehnologii poate genera breșe în ecosistemul 

de securitate. Aceste breșe ar putea fi rezultatul unor sisteme care nu au fost actualizate, a unor 

firewall-uri configurate greșit sau a unor procese de tip Shadow IT. Fără o testare periodică aceste 

elemente pot rămâne nedescoperite perioade lungi de timp expunand organizația la riscuri 

operaționale. 

• Prioritizarea efortului de răspuns – un sistem de tip BAS ajută echipele de răspuns să prioritize 

efortul de remediere prin prioritizarea acelor elemente al căror scor de risc este cel mai ridicat. 



 

Neclasificat 
197 

Astfel personalul se poate concentra pe rezolvarea problemelor care au cel mai seminificativ 

impact asupra organizației. 

• Testarea măsurilor de securitate împotriva unor amenințări de ultima de generație – noile variante 

de ransomware, amenințările de tip APT și evoluția tehnicilor de atac reprezintă o serie de 

provocări pe care echipele de răspuns trebuie să le înțeleagă și să le adreseze într-un mod rapid, 

testarea acestor mecanisme în mod constant crește nivelul de maturitate al organizației. 

 

ü Deception & Honeypots 

Tehnologia bazată pe decepție și sisteme honeypot este o categorie emergentă de apărare în spațiul 

securității cibernetice. Produsele tehnologice din această categorie pot detecta, analiză și chiar apăra 

împotriva unor atacuri de tip zero-day sau APT, adesea în timp real. Aceste soluții sunt automate, precise 

și oferă informații despre activitățile rău intenționate din rețelele interne, care pot fi nevăzute de alte soluții 

de securitate, mai ales în cadrul unor ecosisteme complexe cum ar fi un mediu de tip cloud. 

Tehnologia bazată pe decepție permite o poziție de securitate mai proactivă, încercând să înșele 

atacatorii, să-i detecteze și apoi să-i limiteze, permițând organizației să păstreze sistemele de producție în 

perfectă stare de funcționare. O astfel de soluție automatizează crearea senzori de decepție (momeli) care 

sunt plasați în organizație alături de sistemele de producție existente pentru a oferi un nivel de alertare 

timpurie în momentul în care ele sunt accesate.  

În cadrul unui sistem de tip cloud există foarte mult zgomot generat de complexitatea stivei de 

tehnologie, totuși în momentul în care aceste sisteme sunt scanate sau accesate este clar că cineva este 

prezent în rețea și încearcă să găsească modalități de compromitere a sistemelor din infrastructură.  

  

Beneficiile implementării unui sistem baza pe decepție și honeypots: 

• Alertare timpurie; 

• Senzor de detecție a intruziunilor cu „zgomot redus”; 

• Detectarea a ceea ce „nu poate fi detectat” de către soluțiile convenționale; 

• Utile în detecția amenințărilor noi și necunoscute; 

• Capturarea unor informații care pot fi utilizate în procesele de foreniscs; 

• Capturarea programelor malware sau a instrumentelor folosite de atacatori; 

• Determinarea intenției atacatorului; 

• Încetinirea atacurilor și a atacatorilor, simularea unui mediu real îl ține ocupat pe atacator; 

• Utile împotriva persoanelor malițioase din interior (malicious insider) dar și a atacatorilor externi. 

 

ü Validarea Controalelor de Securitate 

Inovațiile tehnologice permit acum echipelor de securitate să imite atacatorii în timpul procesului de 

testare a controalelor de securitate. Această abordare permite organizației să implementeze în siguranță 
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atacuri reale – bazate de informații despre amenințări autentice, relevante și active pentru a valida 

controalele împotriva unor amenințărilor actuale și pentru a cuantifica dacă controalele sunt optimizate și 

configurate corespunzător. 

  

Metodologia BAS este bazată pe un model de inginerie inversă și simulare. Aceste soluții se 

concentrează în mod special pe replicarea atacurilor post-exploatare. Acest lucru deși este util poate duce 

adesea la o testare a unui singur control de securitate, acest aspect limitează testarea întregii stive de de 

controale (defence in depth) și poate sa ofere o imagine limitată a unei situații de fapt. Prin mecanismele 

de validare a securității se rulează în siguranță fișiere malițioase reale bazate pe informații relevante pentru 

ecosistemul testat. Informațiile despre amenințări și modul de răspuns la incident contribuie la o vizibilitate 

sporită a metodelor și tehnicilor utilizate de adversari. 

  

Folosind soluțiile bazate pe validarea controalelor de securiate, echipele de răspuns pot: 

• să obțină vizibilitate și informații despre adversari și metodele de compromitere cu scopul de a 

strânge detalii despre cine sau ce poate viza organizația sau sectorul de industrie în care această 

activează și astfel să modeleze strategia de răspuns în consecință; 

• să execute în siguranță strategii de atac și atacuri distructive (malware sau ransomware) cu o 

vizibilitate completă asupra ciclului de viață al atacului; 

• să identifice zonele care nu sunt complet protejate sau oportunități de optimizare a politicilor 

existene cu scopul de a crește performanța și maturitatea controalelor de securitate. 

 

ü Greșelile de configurație (Misconfigurations) 

Configurarea greșită a securității apare atunci când setările de securitate nu sunt definite în mod adecvat 

în procesul de configurare sau sunt menținute setările implicite (default settings). Acest lucru poate afecta 

orice nivel al unei stivei de aplicații, rețea sau cloud. Sistemele de cloud configurate greșit reprezintă o 

amenințare reală și stau la baza  breșelor de securitate și a incidentelor ce implică procesarea datelor 

personale. Chiar dacă o organizație are configurații securizate (hardening) pentru sistemele sale, trebuie 

totuși verificate regulat controalele și configurațiile de securitate pentru a identifica deviații de la 

standardul agreat. 

Metode de detecție a configuratiilor greșite: 

• Stabilirea perimetrului și identificarea sistemelor existente; 

• Verificarea perioadică a setărilor și alertarea în cazul unor situații de ne-conformitate; 

• Jurnalizarea și trasabilitatea modificărilor efectuate; 

• Verificarea drepturilor și permisiunilor; 

• Identificarea vulnerabilităților și actualizarea periodică a sistemelor. 
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ü Managementul Activelor 

Managementul activelor este procesul de identificare, în mod continuu, în timp real, a activelor IT pe 

care furnizorul de SaaS le utilizează și a potențialelor riscuri sau probleme de securitate care le afectează.  

Orice dispozitiv, resursă sau serviciu care există în organizație ar putea fi supus riscurilor sau 

vulnerabilităților, acest lucru poate conduce la un incident operațional în cazul în care atacatorii folosesc o 

resursă compromisă pentru a pivota și lansa un atac mai larg. 

Gestionarea activelor ajută echipele securitate să obțină o vizibilitate pentru a construi o strategie de 

securitate cuprinzătoare ce poate identifica rapid amenințările și răspunde proactiv in cazul unor incidente, 

o astfel de abordare oferă mai multe beneficii: 

• Răspuns proactiv: managementul activelor ajută echipele de securitate să detecteaze amenințările 

înainte că acestea să devină probleme grave. Prin monitorizarea continuă a ecosistemului 

informatic pentru noi amenințări și riscuri echipele de răspuns nu trebuie să aștepte până când 

detectează un atac în desfășurare pentru a putea răspunde. 

• Vizibilitate: dacă are loc un atac, managementul activelor oferă echipei de securitate un inventar 

al activelor și al riscurilor pe care le poate folosi pentru a obține context cu privire la ce a mers 

prost și când. 

Soluțiile pentru securitatea cibernetică se vor implementa atât conform cerințelor definite în capitolul 

3.2.7, cât si printr-o  solutie full stack dezvoltată de provideri de tehnologii cloud și implementată în 

mod unitar și indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

 

3.3 Costurile estimative ale proiectului 

Soluțiile hardware și software pentru infrastructură IT&C și de securitate necesare furnizării 

serviciilor IaaS, PaaS și SaaS, precum și componentele de infrastructură tehnologică suport care vor fi 

achiziționate în cadrul proiectului, nu se vor limita la tehnologiile prezentate în cadrul studiului de 

fezabilitate sau proiectului tehnic. În situația în care, ca urmare a evoluției tehnologice, unele dintre aceste 

tehnologii nu reușesc să mai îndeplinească rolul de a asigura un nivel înalt tehnic și de securitate, partenerii 

își rezervă dreptul să identifice alte tehnologii de actualitate, fără ca acest fapt să afecteze atribuțiile și 

obiectivele ce le revin în cadrul proiectului. 

Derularea proiectului „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” finanțat prin PNRR, 

Componenta C7. Transformare digitală, Investiția I.1 „Implementarea infrastructurii de cloud 

guvernamental”, în ceea ce privește realizarea componentei de infrastructură IT&C și de securitate pentru 
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IaaS și PaaS și a componentei de infrastructură tehnologică suport, necesită achiziția următoarelor 

echipamente hardware și software, soluții, echipamente tehnologice și servicii: 

  
I. Echipamente hardware/software și soluții TIC (echipamente de procesare, stocare, 

comunicații, monitorizare infrastructură, software de virtualizare etc), dispozitive aferente, 

inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, 

în cazul scenariului 1 (75% IaaS - 25% PaaS), costurile estimative sunt următoarele: 

 

Echipamente HW 
Infrastructura fizică IaaS (procesare, stocare, retea)  
Echipamente de procesare (P + T) 38,692,502.00 
Echipamente de stocare (P + T) 14,477,578.00 
Echipamente de backup (P + T) 6,999,578.00 
Echipamente de retea si conectica  (P + T) 12,538,212.00 
Echipamente PaaS  (Database Enterprise) 3,058,560.00 
 75,766,430.00 
Licențe SW și Suport 
Soluție Cloud IaaS  
Software si suport 27,625,860.00 
  
Soluție Cloud PaaS  
Software si suport 10,808,000.00 
  
Soluție PaaS -  (Database Enterprise)  
Software si suport 9,439,710.00 
  
TOTAL 
123,640,000.00 euro fără TVA 

 

Infrastructura IaaS / PaaS se va achiziționa etapizat pe măsură ce centrele de date vor fi echipate cu 

infrastructura tehnologică aferentă care să asigure condițille de electroalimentare și climatizare 

corespunzătoare. Totodată, etapizarea va fi realizată în funcție de graficul de migrare al sistemelor 

informatice în CPG.  

II. Echipamente, licențe și soluții specializate necesare pentru securitatea cibernetică la nivel IaaS si 

PaaS, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în 

cuantum de 25.000.000 euro  fără TVA 

III. Echipamente și soluții destinate interconectării cu rețelele operatorilor publici de comunicații 

electronice, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și suport 

tehnic după caz, în cuantum de  25.190.000 euro fără TVA  
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IV. Infrastructură de comunicații hardware și software și tehnologia informației aferente, inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în cuantum de 

46.000.000 euro fără TVA 

V. Servicii de amenajare și echipamente tehnologice pentru amenajarea CENTRELOR DE DATE, 

inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în cuantum de 

34.900.000 euro fără TVA  

La aceste costuri se adaugă: 

Echipamente și soluții de securitate cibernetică la nivel SaaS, care vor fi realizate de partenerul 3 SRI, 

în cuantum de 40.000.000 euro fără TVA  

Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și 

operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii suport), implementare 

tehnică (management de proiect, informare si publicitate, auditarea proiectului) instruire și formare, care 

vor fi realizate de liderul de proiect ADR, în cuantum de 398.400.000 lei fără TVA, echivalentul a 80.000.000 

euro fără TVA, ale căror costuri estimate, în euro fără TVA, sunt prezentate mai jos: 

I. Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării 

și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii suport), 

instruire și formare pentru urmatoarele livrabile: 

– Platforma Marketplace 

– Platforma PDU (Punct Digital Unic) 

– Platforma de Jurnalizare si Notificare 

– Platforma de Service Desk 

în cuantum de 61.763.100 euro fără TVA 

II. Implementare tehnică: management de proiect, informare si publicitate (Elaborare si transmitere 

spre publicare 2 anunțuri de presa: începere si finalizare proiect; Organizare conferințe de 

deschidere si închidere proiect; Elaborare materiale promoționale si de identitate vizuala 

(panouri temporare, plăcuțe permanente, autocolante, broșuri, etc.)  și  auditarea 

proiectului (tehnic și financiar) în cuantum de 18.236.900 euro fără TVA 

Notă: În elaborarea bugetului proiectului – opțiunea 1, preţurile au fost estimate pe baza ofertelor 

primite de la producătorii/operatorii economici care comercializează echipamentele hardware și software, 

soluțiile, echipamentele tehnologice, precum și pe baza evaluărilor făcute pentru produse similare ca 

funcţionalităţi și servicii similare achiziţionate în anii anteriori în cadrul unor achiziţii publice.  

Pentru calculul conversiei valorilor din lei în euro sau invers, a fost utilizat cursul de schimb mediu 

pentru anul 2022 aferent PNRR 1 euro=4,98 lei. 
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3.4 Grafice orientative de realizare al proiectului  

Graficul de implementare se regăsește în Anexa nr. 1 la prezentul document și este valabil pentru 

ambele Scenarii. 

 

SCENARIUL 2 

3.1 Particularităţi ale amplasamentului  

Locațiile celor 4 Centre de Date sunt municipiul București, localitatea Giroc din jud. Timiș, localitatea 

Cristian din jud. Brașov, municipiul Sibiu din jud. Sibiu. 

Ø Centrul de Date Principal 1, municipiul București, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Principal 2, localitatea Giroc din jud. Timiș, este de nivel Tier IV. 

Ø Centrul de Date Secundar 1, localitatea Cristian din jud. Brașov, este de nivel Tier III. 

Ø Centrul de Date Secundar 2, municipiul Sibiu din jud. Sibiu, este de nivel Tier III. 

Referitor la stadiul construcției clădirilor, o clădire este finalizată, iar celelalte trei sunt în curs de 

execuție, în diferite stadii. 

Aceste facilități, aflate în diferite faze de implementare, au fost selectate ca urmare a faptului că au 

fost special concepute și proiectate pentru a funcționa ca Centre de Date, reducându-se astfel timpul de 

implementare a proiectelor și asigurând astfel respectarea termenelor impuse de Regulamentul 241/2021, 

referitor la angajarea cheltuielilor (contractare) și la plata acestora.  

 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic  

3.2.1. Infrastructura de bază  

Amenajarea și compartimentarea spațiilor 

Spațiile tehnice se vor compartimenta în funcție de specificul fiecărei camere și în funcție de nivelul de 

securitate corespunzător operațiunilor desfășurate în spațiul respectiv. Accesul în camerele respective se 

va face cu ajutorul sistemului de control acces. 

Pentru amenajarea centrului de date se vor respecta următoarele cerințe: 

• planșeul să poată susține o sarcină utilă de cel puţin 15kN/m2; 

• nu se vor instala conducte de apă sau combustibil în sălile ce gazduiesc echipamente 

informatice sau echipamente electrice, cu excepția conductelor de apă răcită sau refrigerant, destinate 

unităților de climatizare ce deservesc spațiul respectiv; 

• compartimentările se vor executa din materiale minim EI 90; 

• echipamentele tehnologice ce deservesc salile ce găzduiesc sistemele informatice, precum 

unitatile de climatizare și tablourile electrice de distribuție se vor amplasa în camere delimitate fizic de 

cabinetele de echipamente, prin pereți rezistenți la foc, iar golurile pentru aportul de aer vor fi prevazute 

cu clapeți antifoc; 
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• străpungerile din pereți și planșee se vor izola împotriva propagării focului folosind 

materiale dedicate precum spumă expandabilă ignifugă, casete de protejare a pasajelor de trecere și clapeți 

antifoc conform P118/99; 

• se va instala un sistem de protecție împotriva câmpurilor magnetice prin crearea unei 

rețele de conductori electrici pe pereți și sub pardoseala tehnică flotantă, cu descărcare în priza cu legatură 

la pământ; 

• se vor prevedea ghene pentru cabluri atât în plan vertical cât și în plan orizontal la trecerea 

dintr-o încăpere în alta care să separe fizic traseele de distribuție în două ramuri distincte; 

• pentru asigurarea stabilității cabinetelor de echipamente informatice la efectul seismic se 

vor instala suporți de echipamente, care vor realiza legătura rigidă dintre cabinet și planșeul pe care se 

sprijină; 

• pardoselile se vor finisa prin aplicarea de vopsele epoxidice; 

• ușile care asigură accesul în centrul de date, cât și în camerele anexe în care sunt instalate 

elemente de infrastructură tehnologică, vor avea dimensiunile corespunzătoare pentru acces cu toate 

tipurile de echipamente necesare a fi instalate în spațiul respective, vor asigura rezistență la foc minim 90 

minute și vor fi prevăzute cu bară de panică; 

• se va instala pardoseală tehnică la cel puțin o înălțime de 80 cm peste cota superioară finită 

a șapei;  

• panourile de pardoseală tehnică vor avea dimensiunea de 60 x 60cm; 

• pardoseala tehnică se va dimensiona astfel încât să preia o încărcare utilă de minim 

12kN/m2, respectând clasa de reacție la foc, conform prevederilor P118/99 

• spațiile camerelor ce găzduiesc echipamente informatice vor fi prevăzute cu tavan casetat 

metalic cu rezistență la foc de minim 30 și care vor permite instalarea ușoară a corpurilor de iluminat; 

• se va instala un sistem de iluminat dimensionat corespunzător spațiilor tehnice, care va 

asigura și iluminat în regim de avarie ce va fi alimentat de pe sistemul UPS. 

 Sistemele de climatizare 

În funcție de caracteristicile clădirilor (spațiul disponibil și greutăți ce pot fi instalate), resursele 

disponibile local (apă, gaze, etc), cât și de tipul de infrastructură de climatizare existentă, s-a identificat 

posibilitatea de a utiliza sisteme de climatizare de precizie specifice aplicațiilor de tip centru de date ce 

utilizează următoarele tehnologii:  

• răcire cu apă (mixtură apă-glicol in concentrație 35%); 

• răcire prin detentă directă (utilizarea de agenți frigorifici). 

  

Astfel, pentru centrele de date ce vor funcționa în București și Timișoara se vor utiliza sisteme de 

climatizare ce vor funcționa în tehnologie de răcire cu apă. Sistemul va fi compus din echipamentele 

exterioare de tip chiller și unitățile interioare de tip C.R.A.H (computer room air handler). Pentru centrele 
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de date ce vor funcționa în Brașov și Sibiu se vor utiliza sisteme de climatizare ce vor funcționa în tehnologie 

detentă directă și condensatori exteriori. 

 Echipamentele exterioare de climatizare 

Ø Centrele de Date București și Timișoara vor utiliza echipamentele exterioare (chiller) ce vor 

avea capacitatea de a funcționa cât mai eficient prin utilizarea de scenarii de funcționare configurate de 

producător în funcție de temperatura ambientală și cererea de putere de răcire din partea unităților 

interioare.  Echipamentele vor fi echipate cu registru de free-cooling, cât și registru de tip adiabat.  În 

funcție de parametrii de funcționare echipamentele vor avea capacitatea de funcționare în cel puțin 

următoarele moduri: 

• free-cooling total (prin utilizarea ventilatoarelor și a pompelor de recirculare); 

• free-cooling adiabatic (prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare cât și a registrului 

de tip adiabatic); 

• detentă directă și registrul adiabatic ( prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare, a 

compresoarelor și a registrului de tip adiabatic); 

• detentă directă (prin utilizarea ventilatoarelor, a pompelor de recirculare și al compresoarelor). 

Compresoarele echipamentelor de tip chiller vor fi dotate cu valvă de expansiune electronică și vor 

utiliza agent frigorific cu GWP (global warming potential) mai mic de 10. 

Unitățile de climatizare exterioare (chillere) vor fi amplasate pe acoperișul clădirii, pe o platformă 

metalică amenajată în acest scop, grupate în două sisteme de răcire, sistemul „A” și sistemul „B”, fiecare 

sistem având capacitatea minimă de a susține întreaga sarcină termică a centrului de date în modul de 

funcționare detentă directă la o temperatură a mediului ambient de minim 45°C. 

Chiller-ele vor fi echipate cu automatizare, cu grup hidraulic format din vas de expansiune și supapă 

de suprapresiune și cu grup de pompare integrat. Pentru reducerea presiunii sonore în funcționare, 

ventilatoarele unităților chiller vor fi de tip “EC fan”. 

Fiecare echipament de tip chiller va fi dotat cu un vas tampon, iar fiecare grup de chillere ce formează 

un sistem (A respectiv B) va fi dotat cu rezervoare de apă racită ce vor asigura o autonomie de minim 5 

minute la o necesitate de răcire de 100% a centrului de date, conform specificațiilor UPTIME INSTITUTE 

TIER IV. 

Controller-ul fiecărei unități chiller va fi alimentat din UPS-ul destinat asigurării securității 

electroalimentării echipamentelor de tip CRAH și a grupurilor de pompare secundare (ce asigură circulația 

între rezervoarele de apă racită și unitățile CRAH). 

Fiecare chiller va avea asigurată alimentarea cu energie electrică din două racorduri independente 

prin intermediul unui ATS/STS încorporat în unitatea de climatizare de către producătorul echipamentului 

(racordul A, respectiv racordul B, racorduri ce corespund ramurii de electroalimentare A, respectiv B)  

Echipamentele chiller vor fi echipate cu interfață SNMP și ModBus pentru monitorizarea la distanță 

a stării de funcționare și a eventualelor alarme apărute. 
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Circuitul hidraulic de amestec apă-glicol răcit va fi executat din țeavă din oțel-carbon, cu diametrele 

necesare. Se va asigura o viteză de curgere a amestecului apă-glicol 35% prin circuitele de distribuție de tip 

inel de aproximativ 0.5 m/s, iar viteza de curgere în circuitele de alimentare a echipamentelor va fi 

aproximativ 1.5m/s. Îmbinarea tuburilor de oțel se va face utilizând canelarea capetelor de țeavă și 

îmbinarea cu flanșe demontabile, prevăzute cu garnituri din cauciuc rezistent la soluția de glycol. Circuitul 

de apă-glicol va fi testat la presiune după fiecare etapă de instalare sau în momentul în care se intervine 

asupra lui.  Unitățile chiller vor fi echipate cu grup hidraulic propriu, format din: supapă de siguranță, grup 

de pompare compus din două pompe de circulație cu funcționare altenativă, flow-switch, aerisitoare și 

robineți de separare.  

Conexiunile hidraulice ale unităților chiller vor conține racorduri anti-vibrații, filtru grosier de 

impurități, cu elementul de filtrare conform cu cerința fabricantului unităților chiller, robineți de separație, 

robineți de golire și dezaeratoare. Robineții pentru golirea instalației hidraulice vor fi dublați pentru a se 

evita scurgerile accidentale de glicol. 

Pe acoperișul clădirii, traseele hidraulice vor fi fixate în partea inferioară a structurii metalice ce 

susține echipamentele de răcire.  

Pompele de circulație principale vor fi fixate pe suporți dedicați. Vor fi instalate câte două pompe cu 

turație variabilă pentru fiecare circuit hidraulic. Pompele vor avea funcționare alternativă, iar în cazul 

defecțiunii pompei ce funționează va fi pornită pompa de rezervă (redundanță N+N).  

Agentul de răcire va fi distribuit către echipamentele de climatizare (CRAH) prin distribuție inelară, 

amplasată în spațiul pardoselei tehnice. Fiecare ramificație către unitățile de răcire va fi prevazută cu 

robineți de trecere și robineți de golire.  

Pompele de circulatie vor fi echipate cu senzori de presiune rațiometrici amplasați pe țevile tur și 

retur ale circuitului și îşi vor modifica turația în funcție de deschiderea valvelorregistrelor unităților de 

climatizare, având capacitatea de a se opri complet dacă nu există necesar pentru ciculația apei în circuit.  

Ø Centrele de Date Brașov și Sibiu vor utiliza condensatoare răcite cu aer ca elemente 

exterioare ale sistemului de climatizare. Condensatoarele aferente echipamentelor de climatizare vor fi 

instalate pe terasa clădirii și fixate pe dale de beton, cu respectarea distanțelor minime de funcționare 

indicate de către fabricantul echipamentelor. Traseul circuitului frigorific va fi fixat pe exteriorul clădirii. 

Circuitele frigorifice vor fi executate din țeava din cupru izolată termic, cu diametrele specificate în 

manualul de instalare furnizat de către fabricant. Îmbinarea tuburilor cupru se va face prin sudură cu flacară 

oxiacetilenică și adaos de aliaj tare. Îmbinările circuitului frigorific vor fi testate în presiune după finalizarea 

instalării. Conexiunile frigorifice ale unităților de climatizare vor fi efectuate prin partea inferioară, prin 

spațiul pardoselei tehnice și vor fi amplasate în pat metalic cu capac. Din spațiul pardoselei tehnice traseele 

frigorifice vor ieși în exteriorul clădirii, în zona în care sunt amplasate unitățile exterioare de climatizare ale 

clădirii. 

 Echipamentele interioare de climatizare 
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Ø Centrele de Date București și Timișoara vor utiliza echipamente de răcire interioare de 

precizie (CRAH) pentru sala în care sunt instalate echipamentele informatice, ce vor fi amplasate în camere 

tehnice dedicate, adiacente spațiului tehnic în care funcționează echipamentele server. Se va evita 

instalarea în camerele în care funcționează echipamentele server a oricăror elemente active, componente 

ale sistemelor de răcire, cu excepția senzorilor pentru controlul temperaturii și a umidității. Dulapurile de 

climatizare vor fi amplasate lângă peretele camerei ce gazduiește echipamentele informatice. Accesul 

necesar pentru instalarea, repararea și întreținerea echipamentelor de climatizare se va face frontal, prin 

camerele tehnice auxiliare camerei serverelor.  

Unitățile de climatizare interioare vor fi amplasate grupat, perimetral camerei ce găzduiește 

echipamentele server. Poziționarea lor va fi cu partea posterioară lângă peretele încăperii echipamentelor 

informatice și cu partea frontală înspre interiorul camerei tehnice. Fixarea unităților se va face pe suporții 

metalici reglabili. Unitățile vor fi aliniate paralel cu dalele pardoselii tehnice ca înălțime de instalare și 

amplasare în planul camerei.  

Unitățile de climatizare interioare vor fi echipate cu registru pentru apă răcită, cu ventilatoare cu 

controlul turației de tip “EC Fan”, cu rezistență electrică pentru încălzire, cu umidificator cu electrozi 

imersați și cu comandă pentru clapeții anti-foc amplasați în golurile de aspirație și de refulare. 

Echipamentul va fi livrat complet echipat, cu automatizare și protecții electrice pentru elementele 

componente, cu control electronic al funcționării, cu vană cu două căi pentru apă răcită, cu deschidere 

variabilă și timp de reacție scurt, cu senzori la distanță de temperatură sș umiditate amplasați în incintele 

de aer rece, cu interfață pentru vizualizare și controlul parametrilor de funcționare, cu interfață pentru 

pentru monitorizarea la distanță a stării de funcționare și a eventualelor alarme apărute. 

Ø Centrele de Date Brașov și Sibiu vor utiliza echipamente de răcire interioare de precizie 

(CRAC – computer room air conditioning), cu un număr de unități și amplasare configurate pentru regim 

de funcționare 2N. Echipamentele de climatizare vor fi grupate în două subsisteme independente de răcire 

(A și B), fiecare sistem având capacitatea de răcire necesară pentru a asigura microclimatul necesar pentru 

camera echipamentelor informatice la o putere termică de 100%. 

Dulapurile de climatizare vor fi amplasate în incintele auxiliare ale camerei echipamentelor 

informatice, permițând accesul separat pentru întreținere și remedieri, fără a fi necesară pătrunderea în 

spațiul cu echipamente informatice.  

Reglarea temperaturii în sala echipamentelor informatice se va face prin monitorizarea temperaturii 

și umidității în incinta de aer rece, în fața echipamentelor IT, în zona aspirației aerului de către 

echipamentele server. Unitățile de climatizare interioare vor fi amplasate grupat, perimetral camerei ce 

găzduiește echipamentele server. Poziționarea lor va fi cu partea posterioară lângă peretele încăperii server 

și cu partea frontală înspre interiorul camerei tehnice. Fixarea unităților se va face pe suporții metalici 

reglabili furnizați de catre fabricantul unităților. Unitățile vor fi aliniate paralel cu dalele pardoselii tehnice 

ca înălțime de instalare și amplasare în planul camerei. Unitățile de climatizare interioare (CRAC) vor fi 
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echipate cu ventilatoare cu controlul turației de tip “EC Fan”, cu rezistență electrică pentru încălzire, cu 

umidificator cu electrozi imersați și cu comandă pentru clapeții anti-foc amplasați în golurile de aspirație și 

de refulare.  

Echipamentele vor fi complet echipate cu automatizare și protecții electrice pentru elementele 

componente, cu control electronic al funcționării, cu senzori la distanță de temperatură și umiditate 

amplasați în incintele de aer rece, cu interfața pentru vizualizare și controlul parametrilor de funcționare, 

cu interfața SNMP și ModBus pentru monitorizarea la distanță a stării de funcționare și a eventualelor 

alarme apărute. 

    Circulația aerului în camerele echipamentelor informatice 

Camera în care funcționează echipamentele informatice este prevăzută cu pardoseală tehnică și cu 

plafon fals casetat. Echipamentele informatice  vor fi instalate în rack-uri metalice, amplasate opozabil, 

fiecare parte frontală a unui rack fiind orientată înspre partea frontală a altui rack, pentru a se forma zone 

de aer rece și zone de aer cald în cameră. Unitățile interioare de climatizare (CRAH sau CRAC) vor aspira 

aerul din zonele calde prin intermediul unor grile de transfer instalate la fața plafonului fals și din plafonul 

fals al camerei prin tubulaturi instalate în pereții despărțitori, prevăzuți cu clapeți anti-foc. Aerul cald aspirat 

va fi tratat termic, umidificat sau dezumidificat și va fi refulat prin partea inferioară a unității de climatizare, 

prin peretele despărțitor echipat cu clapeți anti-foc, în spațiul pardoselii tehnice. Răcirea echipamentelor 

de calcul aflate în camera tehnică se va face prin grile de aluminiu instalate în pardoseala falsă. Montarea 

grilelor se face în dreptul aspirației echipamentelor informatice. Grilele de aer instalate în pardoseala falsă 

vor avea aceleași specificații de rezistentă ca și plăcile pardoselii false. 

Climatizarea camerelor tehnice auxiliare și de comunicații  

Pentru camerele tehnice auxiliare în care sunt instalate echipamentele de climatizare de precizie 

(CRAH sau CRAC), cât și în spațiile denumite COM A, respectiv COM B se vor folosi unități de climatizare în 

detentă directă, de tip casetă cu refulare în 4 direcții. Spațiile nu sunt prevăzute cu plafon fals, astfel încât 

unitățile interioare de climatizare vor fi fixate aparent în cameră, la înălțime, vor aspira și refula liber aerul 

din cameră. Unitățile de climatizare vor fi fixate de plafonul de beton al camerelor cu prinderi mecanice. 

Traseele frigorifice vor fi fixate în jgheaburi metalice, în spațiul plafonului fals (acolo unde este cazul) și în 

partea exterioară a clădirii, până în zona unităților exterioare. Controlul echipamentelor de climatizare va 

fi asigurat de către un termostat instalat mural în camera ce va permite selectarea parametrilor de 

funcționare și vizualizare a eventualelor alarme de funcționare. 

 Ventilația spațiilor  

Pentru asigurarea ventilației necesare sunt prevăzute instalații de ventilare la nivelul camerelor 

tehnice. Ventilația se va realiza prin intermediul tubulaturii, cu un ventilator de introducere aer proaspăt 

din exterior și un ventilator de evacuare aer viciat în exterior. Pentru sălile cu suprafață redusă se vor 

prevedea 2 ventilatoare axiale instalate în pereții exteriori ai spațiilor, un ventilator de introducere și un 

ventilator pentru evacuare, prevăzute cu elemente filtrante, grile de evacuare și jaluzele motorizate. 
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Tubulatura de ventilație va fi fabricată din tablă galvanizată având secțiunea circulară, tip “spiro”, fără 

izolație. Aceasta va fi montată în zona plafonului și se va susține cu tiranți și elemente de fixare de plafonul 

de beton al spațiilor. Ventilatorul de introducere aer proaspăt va fi prevăzut cu filtru G4 (eficiență 90%), iar 

ventilatorul de evacuare aer viciat va fi prevăzut cu filtru G2 (eficiență 65%). Grilele și difuzoarele de 

introducere și evacuare vor fi fabricate din aluminiu și pentru montaj în plafonul fals vor fi echipate cu 

registru de reglaj și plenum fiind racordate la tubulatura de distribuție prin racorduri flexibile izolate.  

În timpul funcționării sistemului de ventilație sălile tehnice vor fi ușor presurizate la valoarea de 10 

Pa față de incintele adiacente prin reglarea pierderilor de presiune din clapeții de reglaj individuali ai grilelor 

de evacuare.  

Clapetele de compartimentare anti-incendiu vor fi montate pe tubulatură circulară sau rectangulară 

în poziție normal deschisă, cu rezistență la foc minim 90 minute, și vor fi echipate cu dispozitive de 

declanșare automată la temperaturi mai mari de 72 °C.  

Pentru evitarea declanșării instalației de stins incendiu, pe tubulaturile de introducere aer vor fi 

prevăzuți senzori detecție fum care vor bloca sistemul de ventilație prin oprirea ventilatoarelor de 

introducere/evacuare și închiderea clapetelor de compartimentare antiincendiu situate pe tubulatură.  

Controlul ventilatoarelor și al clapetelor va fi realizat dintr-un tablou de alimentare și automatizare 

interconectat cu centrala de stingere și detecție incendii. Ventilația spațiilor va fi controlată prin intermediul 

de automate programabile și senzori la distanță pentru ca ventilarea camerelor de găzduire aferente 

echipamentelor informatice să nu modifice condițiile de temperatură și umiditate din interiorul spațiilor 

unde funcționează aceste echipamente. 

   Controlul umidității 

Umidificarea aerului va fi efectuată cu umidificatoare cu aburi integrate în echipamentele de 

climatizare de precizie. Aburul produs de umidificatoare va fi preluat de aerul aspirat prin ventilatoarele 

unităților de climatizare și trimis în spațiul camerei tehnice. Controlul umidificatoarelor este integrat în 

echipamentele de climatizare și include avertizări pentru lipsa apei și contorizarea curentului absorbit de 

către umidificatoare. Apa necesară funcționării umidificatoarelor va fi asigurată de la rețeaua orașului de 

alimentare cu apă potabilă sau din bazine de rezervă și va fi tratată prin filtrare și dedurizare, valoarea 

durității apei trebuie să fie cuprinsă între 5-7°F înainte de a fi trimisă către umidificatoarele unităților de 

climatizare.   Dezumidificarea aerului se va face în timpul procesului de răcire a spațiilor tehnice, vaporii de 

apă condensând pe suprafața de climatizare interioare ce vor măsura umiditatea aerului recirculat și vor 

controla deschiderea valvelor de apă răcită și turația ventilatoarelor în funcție de valorile citite. 

Drenarea condensului/detecția și eliminarea apelor accidentale  

Condensul apărut în urma funcționării echipamentelor de climatizare și apa rezultată în urma 

funcționării umidificatoarelor unităților de climatizare (CRAC sau CRAH) vor fi drenate prin instalația de 

scurgere a clădirii. Pentru zonele mai îndepărtate de coloana de scurgere a clădirii vor fi prevăzute pompe 
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de condens ce colectează gravitațional condensul produs în zona adiacentă și îl pompează înspre coloana 

de scurgere.  

Tuburile de drenaj vor fi confecționate din PP-R fără inserție, îmbinate prin încălzire în masă. Traseele 

pentru drenaj vor fi amplasate perimetral, de preferință pozat pe pereții perimetrali ai incintelor. Scurgerile 

de apă accidentale vor fi detectate printr-un sistem de echipamente pentru detecția lichidelor, ce se vor 

instala în zonele exterioare ale clădirii, traseelor hidraulice din interiorul clădirii, zonei echipamentelor de 

climatizare și de-a lungul alimentării cu apă a umidificatoarelor. 

Eliminarea apelor accidentale se va face prin acumularea în zone definite ale încăperilor și pomparea 

către recipiente etanșe amplasate la baza clădirii. Acumularea apelor accidentale din încăperi se va face în 

rigole integrate în pardoseala spațiilor, din care va fi pompată către exterior. Comanda pentru 

pornirea/oprirea pompelor pentru eliminarea apelor accidentale va fi asigurată de către plutitoare cu 

contact electric sau detecție de nivel cu electrozi imersați. Pompele pentru eliminarea apelor accidentale 

vor fi rezistente la acțiunea glicolului, vor fi prevăzute cu sorb cu valvă unisens amplasat în rigola de 

scurgere și vor fi amorsate în prealabil. Apele deversate accidental vor fi predate înspre prelucrare 

companiilor specializate în vederea eliminării riscurilor pentru mediul înconjurător.  

Pentru detecția scurgerilor de lichide accidentale vor fi instalate centralele specializate pentru 

detecția scurgerilor de lichide accidentale care vor fi echipate cu display grafic pentru setări și vizualizări 

alarme, cu conexiune Ethernet RJ45 pentru configurare și monitorizare Web, cu senzori de detecție de tip 

cablu pentru detecție, ce detectează eventualele scurgeri pe toată lungimea lui. Fiecare centrală pentru 

detecția lichidelor va monitoriza două zone de detecție, fiecare zonă cu lungimea minimă de 45 ml. 

 

 Sistemele de electroalimentare 

Fiecare centru de date va dispune de spații dedicate pentru infrastructura de electroalimentare și 

vor fi compartimentate astfel încât să formeze două ramuri de alimentare cu energie electrică complet 

separate. Fiecare ramură (A, respectiv B) va fi un sistem complet de alimentare cu energie electrică (tablouri 

electrice generale, tablouri electrice de distribuție, sisteme UPS, sistem de automatizare între sursele de 

tensiune, sisteme generator, etc) și va avea capacitatea de a putea susține întreaga sarcină a centrului de 

date.  

Modurile de funcționare ale celor două ramuri de electroalimentare vor fi următoarele:  

a) Condiția de exploatare normală: ramura A, respectiv B va asigura elimentare cu energie electrică 

în mod redundant din două linii de electroalimentare cu funcționare individuală, fiecare dintre ele formată 

din post trafo distinct, sistem grup electrogen și sisteme redundante UPS; 

b) Condiția de funcționare cu o sursa principală (trafo) indisponibilă: trafo ramura A respectiv trafo 

ramura B va fi izolată de sursa principală (trafo) indisponibilă printr-un întrerupător motorizat și alimentată 

din sursa principala (trafo) disponibilă prin cuplă; 
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c) Condiția de funcționare cu două surse principale indisponibile: ambele trafo ramura A respectiv 

ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente ambelor trafo. Cele doua 

sisteme de grupuri electrogene (A respectiv B) cu pornire automată vor constitui sursele principale de 

alimentare ale locației; 

d) Condiția de funcționare cu două surse principale și o sursă secundară indisponibilă:  ambele trafo 

ramura A respectiv ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente ambelor 

trafo, sistemul generator indisponibil (A respectiv B) va fi izolat prin deschiderea întrerupătorului motorizat 

aferent, iar sistemul generator disponibil (A sau B) va reprezenta singura de alimentare cu energie electrică 

a centrului de date; 

e) Condiția de funcționare cu două surse principale și două surse secundare indisponibile: ambele 

trafo ramura A respectiv ramura B vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor motorizate aferente 

ambelor trafo, sistemele generatoare (A respectiv B) vor fi izolate prin deschiderea întrerupătoarelor 

motorizate aferente, iar sistemele UPS (A respectiv B) vor asigura alimentarea cu energie electrică a întregii 

infrastructuri tehnologice a centrului de date; 

Generatoare electrice   

Soluția va fi formată din 2 sisteme de grupuri electrogene formate fiecare din 2 generatoare electrice 

sincronizate cu o putere corespunzătoare consumului centrului de date, sau dintr-un sigur generator 

dimensionat corespunzător.  Fiecare sistem format din 2 grupuri electrogene sau fiecare generator este 

rezervă pentru ramura A, respectiv B, de electroalimentare. Gneratoarele/sistemul generator trebuie să 

aibă capacitatea de a susține întreaga putere a centrului de date în regim de funcționare continuă pentru 

o durată de minim 15 ore. Capacitatea rezevoarelor va fi dimensionată astfel încât să poată funcționa minim 

12 ore în mod continuu fără a fi necesară alimentarea cu motorină. Generatoarele vor avea clasă de 

performanță G3 și vor avea capacitatea de a genera puterea necesară la altitudinea de instalare și la o 

temperatură de până la 45°C. 

Unități de distribuție a energiei electrice în rack-uri (PDU) 

Vor fi prevăzute PDU-uri, în interiorul cabinetelor TIC, unul pentru fiecare ramură de 

electroalimentare. Fiecare PDU va fi cu alimentare de tip trifazată și va avea capacitatea de a susține o 

putere de minim 11kW. PDU-urile vor conține card de comunicare instalat și vor furniza date despre energia 

absorbită, puterea, tensiunea și curentul pe fază. Datele măsurate și calculate pot fi accesate prin 

intermediul unui server web (HTTP,HTTPS). Parametrii tehnici de funcționare vor fi afișați în timp real 

inclusiv la nivel de priză individuală. 

Instalația de protecție împotriva tensiunilor electrice accidentale de atingere indirectă 

Se va executa o instalație de legare la pământ a echipamentelor informatice, a sistemului de 

distribuție a energiei electrice, și a confecțiilor de metalice. Se va realiza o priză de pământ artificială. 

Valoarea măsurată a rezistenței de dispersie a prizei de pământ va fi mai mică de 1Ω. Protecția contra 
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electrocutării prin atingere indirectă, se asigură prin legarea carcaselor echipamentelor electrice fixe sau 

mobile la nulul de protecție (PE) conform I7-2011.  

Pentru asigurarea securității oamenilor, în instalațiile electrice cu tensiune până la și peste 1000V se 

construiesc instalații de legare la pământ.  

Toate părțile metalice ale instalațiilor sau ale echipamentului electric care în mod normal nu sunt 

sub tensiune, dar care ar putea fi puse sub tensiune în urma unei deteriorări a izolației, se leagă la pământ.  

O instalație de legare la pământ este realizată prin utilizarea cablurilor electrice cu cinci (trei) 

conductoare (al cincilea (al treilea) conductor îl reprezintă nulul de protecție). Elementele ce trebuie legate 

la pământ pentru protecția împotriva electrocutării sunt indicate în SR EN 50274:2003; STAS 12216: STAS 

12217.  

Pentru legarea suplimentară la pământ, pentru protecție, a tablourilor electrice și a echipamentelor 

s-au prevăzut conductori de legare la pământ din cupru cu secțiunea egală cu a conductorului de nul.  

Pentru o racordare mai ușoară la centura interioară de protecție a consumatorilor de energie 

electrică ce necesită aceasta, se utilizează conductori multifilari de cupru, izolați.  

Se va asigura repetarea legării la pământ a barelor din fiecare tablou de distribuție.  

Protecția împotriva tensiunilor accidentale se va realiza prin legarea la conductorul de protecție a 

tuturor carcaselor metalice ale echipamentelor electrice și deconectarea automată a circuitului la curent 

de defect.  

În spațiile tehnice, carcasele vor fi legate și la centura interioară de împământare asigurându-se și 

legături de echipotențializare a elementelor metalice din zonele de manipulare. 

Centura/Inelul perimetral de echipotențialitate  

Centura perimetrală de echipontențialitate este o instalație de împământare de protecție. Este 

alcătuit din două centuri perimetrale din platbandă de Cu, una inferioară și una superioară. Centurajul 

inferior se va închide pe perimetrul fiecărei camere în parte cu centurajul de camera, iar legăturile între 

centurile a două camere adiacente vor fi dublate în puncte pe cât posibil “diametral” opuse. Trecerile prin 

pereți vor fi etanșate cu produse anti-foc, iar legăturile între două platbenzi se fac cu sisteme “plat-plat”. 

    Electroalimentarea centrelor de date 

1.Nivel redundanță electroalimentare rețea = 2N;  

2..Nivel redundanță electroalimentare generatoare = 2N;  

3. Nivel redundanță surse UPS = 2(N+1); 

4.Autonomie minimă pentru electroalimentare cu sursele UPS IT = min 15 min pe ramură;  

5.Autonomie minimă pentru electroalimentare cu sursele UPS CRAH = min 5 min pe ramură 

6. Nivel redundanță pentru distribuția de energie electrică = 2N;  

7. Tensiune de lucru pentru distribuția de energie electrică = 230/400V c.a;  

8. Topologia distribuției de energie electrică = diversificată, pe căi diferite, două ramuri 

compartimentate independent;  
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9. Distribuție cu energie electrică pentru echipamente cu alimentare dual = Bare de distribuție PDU, 

pe fiecare ramură la nivel de cabinet IT;  

10. Asigurare redundanță electroalimentare echipamente TIC cu o singură sursă = se vor utiliza 

echipamente ATS (Automatic Transfer Switch) ce se vor instala la nivel de cabinet IT. 

În prezent nu există rezervă de putere pentru electroalimentarea cu energie electrică a locaților. 

Pentru alimentarea locației este nevoie de racorduri noi, separate, din două surse distincte de alimentare 

de la furnizorul local de energie electrică. Este necesară realizarea unui punct de conexiune (PC) și a unor 

puncte de transformare (PT), care să fie racordate la rețeaua furnizorului local de energie electrică prin 2 

linii electrice subterane.  

Fiecare transformator va putea susține alimentarea tuturor consumatorilor. Sistemul de 

electroalimentare va fi alcătuit din post de transformare, tablouri electrice, echipamente de alimentare 

neînteruptibile tip UPS, generatoare electrice, instalații și echipamente de climatizare aferente camerelor 

de echipamente informatice. 

Sistemele UPS vor fi alimentate în regim normal din sursele de 0.4kV, linia 1 și linia 2 reprezentate 

de tablourile ramurei A respectiv B, racordat în tabloul de joasă tensiune aferent transformator nr.1, 

respectiv tablou de joasă tensiune aferent transformator nr.2.  

Alimentarea în caz de avarie va fi asigurată de două sisteme de generatoare formate din grupuri 

electrogene în paralel pentru ambele ramuri (A și B) 

Pentru susținerea echipamentelor informatice, soluția constă în instalarea a două UPS-uri modulare 

redundante de nivel N+1 fiecare prevăzute cu cabinete de baterii Li-Ion, pentru sala de tip centru de date. 

Autonomia UPS-urilor va fi de minim 15 minute la 100 % încărcare (N).  

Sistemele vor funcționa simultan și vor împartț în mod egal sarcina fără a utiliza bypass static 

centralizat sau modul de control a sistemelor, fiecare sistem UPS va avea static bypass încorporat și modul 

dedicat de vizualizare și comandă. Sistemele vor fi scalabile la cald, fără deconectarea temporară a sarcinii 

și fără comutarea sarcinii de la invertor la bypass, garantând actualizarea/scalarea sistemului de alimentare, 

menținând disponibilitatea maximă a sistemului. Condiția va fi valabilă și în cazul în care trebuie să se 

înlocuiască un singur modul de putere, el va fi înlocuit la cald pentru a nu compromite disponibilitatea 

sarcinii.  

De la tablourile generale de distribuție securizate pe UPS se vor alimenta tablourile de distribuție 

secundare (TED) aferente spațiilor echipamentelor informatice.  

Totodată se vor prevedea alimentări securizate pe UPS dedicat (nu se vor folosi echipamentele UPS 

ce susțin sarcina electrică pentru sala echipamentelor informatice) pentru tablourile electrice aferente 

sistemelor de climatizare interioare (CRAC sau CRAH) și pentru echipamentele de climatizare pentru 

camerele A și B de comunicații.  

Echipamentele de tip chiller vor fi alimentate direct din tabloul electric general prin secțiune 

dedicată, fiecare chiller fiind alimentat cu energie electrică din ambele ramuri A respectiv B. Sistemele de 
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detecție și stingere incendii, sistemelor de securitate (CCTV, efracție, control acces), echipamentelor de 

comunicații active din sălile de comunicații A și B, cât și a sistemelor de monitorizare vor fi alimentate din 

UPS dedicat.  

Sistemul de securitate integrat  

La nivel de sistem trebuie se va construi o platformă integrată de securitate (software și hardware 

pentru subsistemele video, de control acces si de efracție). Astfel se va implementa un sistem integrat de 

securitate care integrează ca un tot unitar următoarele domenii: 

• Control acces; 

• Efracție; 

• Supraveghere video. 

Arhitectura sistemului  

Sistemul reprezintă un mediu care permite utilizatori multipli şi sarcini multiple. Domeniile integrate 

într-o platformă unificată, cu tehnologiile aferente, sunt următoarele: 

• Control acces (hardware și software);  

• Efracție și incendiu la nivel de stare - (hardware și software);  

• Sistem monitorizare video, software, stocare pentru o perioadă de 30 de zile cu redundanță;  

• Integrarea sistemelor de control acces, efracție, incendiu (la nivel de stare), și video, unificate în 

platforma unică și cu sistemele existente la nivelul clădirii.  

Sistemul astfel construit trebuie să permită instalarea aplicaţiilor de server şi de client pe acelaşi 

echipament. Sistemul trebuie să suporte un mediu de repartizare unde serverele şi clienţii pot fi instalaţi 

pe mai multe computere (staţii desktop sau laptop) dintr-o reţea IP. 

Sistemul trebuie să aibă la bază o soluţie IP totală. Toate comunicările între servere, clienţi şi 

dispozitivele de control ale hardului au la bază un protocol TCP/IP. Sistemul trebuie să permită crearea 

partiţiilor de securitate. 

Sistemul descris reprezintă o soluţie IP profesională care asigură managementul transparent al 

imaginilor video, controlului acces, gestionării vizitatorilor, efracţiei, raportării şi al datelor în întreaga reţea 

IP.  

Arhitectura astfel construită bazată pe IP oferă: 

• Fiabilitate ridicată prin reuniune de funcționalități într-o soluție integrată;  

• Capacitate maximă de scalabilitate prin posibilitatea extinderii și integrării ulterioare a tehnologiilor 

IP;  

• Arhitectură deschisă datorită utilizării de tehnologii standardizate;  

• Integrarea componentelor externe datorită funcționalității sistemului exclusiv TCP/IP;  

• Flexibilitate în configurarea rețelei prin implementarea de tehnologii intuitive.  

Sistemul construit este complet deschis, fiind capabil să susţină atât dezvoltarea sistemului în viitor, 

cât şi integrarea oricărui tip de echipament hardware (camere video, cititoare de carduri, etc.) dintre 
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modele profesionale recunoscute, la nivel standardizat. Sistemul ce va fi implementat va asigura un 

mecanism de failover prin garantarea disponibilității tuturor componentelor fundamentale ale sistemului 

şi menţinerea aplicaţiilor şi operaţiunilor într-o stare funcţională. Mecanismul de failover asigură un regim 

de funcţionare de rezervă în care fiecare componentă a sistemului să poată fi înlocuită de un număr de 

componente secundare auxiliare. Arhitectura de tip "failover" asigură disponibilitatea tuturor 

componentelor critice ale sistemului. Prin utilizarea acestui mecanism întreținerea aplicațiilor, bazelor de 

date şi a serverelor se va face fără afectarea componentelor critice.  

Sistemul va asigura nu numai continuitatea serviciilor prin mecanismul de siguranţă, ci poate oferi 

mai multe soluţii, cum ar fi redundanţă şi virtualizare, pentru a preveni pierderea accidentală de date. O 

defecţiune de computer (pierderea reţelei sau a serverului) nu va afecta sub nici o formă funcţionarea 

corectă a instalaţiei din "teren". Sistemul integrat trebuie să includă o soluție de control/direcționare 

automată a interacțiunii perifericelor pe ,,serverul activ” cât și o automatizare a stocării înregistrărilor video 

pe un alt server în rețea dacă un echipament de stocare devine indisponibil, până la remedierea defecțiunii 

la serverul principal. 

Sistemul trebuie să dispună și să integreze servere care să funcţioneze redundant, cu siguranţă 

automată reciprocă în caz de nefuncţionare. Pentru asigurarea continuităţii serviciului se instalează un 

server de back-up, care va prelua întreaga sarcină în cazul indisponibilităţii serverului principal. 

Sistemul va folosi o bază de date relaţională proprie, pentru stocarea datelor asociate sistemelor 

integrate care trebuie să ruleze în aceeași aplicație de management integrat pe același hardware. Aceasta 

va ajuta la interogări cu răspuns rapid şi asociază datele relevante din subsistemele integrate. 

Platforma software aferentă infrastructurii de bază 

Platforma software trebuie să fie modulară şi unificată. Din aceeaşi aplicaţie, un utilizator trebuie să 

poată accesa diversele module software, fără a fi nevoie să acceseze aplicaţii diferite.  Soluţia software 

folosește tehnologii actuale şi cu posibilitatea actualizării lor în permanenţă, în funcţie de situaţia globală 

(sistem de operare, baze de date, server web).  

Administrarea şi mentenanţa soluţiei software poate fi făcută de la distanţă, utilizând soluţii software 

compatibile cu tehnologiile mai des întâlnite . Interfaţa software pentru operare rulează pe staţii fără 

configuraţii speciale, cu sisteme de operare produse de Microsoft (Windows). Soluţia asigură 

managementul centralizat şi aplicarea automată de actualizări software, atât din punct de vedere al 

funcţionalităţii, cât şi al securităţii. Producătorul platformei asigură aceste actualizări ori de cate ori este 

nevoie pentru eliminarea vulnerabilităţilor din propriile produse, acestea incluzând, dar nelimitându-se la: 

actualizări ale executabilelor, bibliotecilor, BIOS, Firmware, etc..  

Soluţiile de monitorizare suportă repornirile sistemelor fără a fi necesară intervenţia unui operator 

uman pentru introducerea credenţialelor (funcţionare tip serviciu). Soluţia propusă va suporta utilizarea de 

soluţii antivirus şi de monitorizare centralizată a parametrilor de funcţionare. Soluţia ce se va implementa 

nu va avea limitări hardware sau software, fiind posibilă extinderea arhitecturii iniţiale fără limitări. 
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Parametrii sistemului pot fi definiţi de pe orice PC din reţea sau prin acces la distanţă. Numărul de 

operaţiuni simultane pe sistem va fi limitat prin accesul la reţea.  

Platforma va asigura integrarea utilizatorilor de aplicaţie cu Microsoft Active Directory. Sistemul 

poate fi setat să fie sincron la nivelul întregii reţele, să folosească un ceas de sincronizare unic - server NTP.  

Interfaţa pentru operarea sistemului este bazată pe tehnologie de tip "web" şi "aplicaţie pentru PC", 

fiind folosită pe mai multe tipuri de dispozitive (PC, web, etc). În principal, posturile fixe de dispecerat, 

datorită multitudinii de comenzi care trebuie procesate, precum şi timpului cât mai scurt pentru conectare 

şi operare, pot folosi aplicaţia desktop. Se vor aloca clienţi web (pentru aplicația propusă se vor pune la 

dispoziție minim 3 licențe WEB). Modul de conectare şi caracteristicile dispozitivelor existente nu sunt 

influenţate de soluţia tehnică aleasă.  

Sistemul poate să fie extins pentru a susţine un număr nelimitat de dispozitive periferice şi staţii de 

lucru ale clientului, prin licențiere suplimentară.  

Configurarea utilizatorilor şi a staţiilor client se poate face de către administratori de sistem, de la 

distanţă, fără intervenţia producătorului sau integratorului.  

Monitorizarea şi tratarea evenimentelor generate de sistemele pentru securitate electronică 

(supraveghere video, detecţie efracţie, control acces, detecţie incendiu) se face în timp real. Comunicaţia 

între server şi client folosește protocolul TCP/IP.  

Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze un număr nelimitat de log-uri, evenimente şi alarme, 

singura limitare fiind capacitatea spaţiului de stocare; Platforma dispune de servicii software de tip 

"watchdog" care vor monitoriza şi analiza continuu starea sistemelor şi a componentelor software 

conectate. În cazul unei defecţiuni sau întreruperi de comunicaţie, platforma va anunţa operatorii şi 

administratorii sistemului prin afişarea unei alarme şi trimiterea automată a unui mesaj prin email/sms. 

Sistemul are posibilitatea de adăugare manuală a sărbătorilor legale sau a intervalelor de lucru pentru a 

controla automat închiderea/deschiderea uşilor pentru control acces. Platforma permite conectarea şi 

copierea automată sau manuală a înregistrărilor stocate pe HDD. 

Accesul la funcţiile sistemului vor fi protejate prin parolă. Parolele sunt memorate în formă criptată 

în configuraţia serverului. Se poate face alocarea de permisiuni specifice utilizatorilor platformei, cu 

opţiunea de a atribui (sau nu) permisiuni pentru fiecare funcţionalitate. Log-urile de acces, precum şi cele 

legate de acţiunile fiecărui utilizator în cadrul sistemului, sunt salvate şi accesibile administratorilor 

sistemului. Fiecare comandă sau acţiune a unui utilizator poate fi urmărită/verificată ulterior. Pot fi definite 

niveluri diferite de acces şi drepturi pentru utilizatori. Drepturile de acces pot fi configurate conform 

necesităților.  

Accesul la funcţiile platformei software va fi permis pe baza drepturilor de acces, iar limitările vor fi 

gestionate de către administratorii de sistem. Utilizatorii de la acelaşi nivel de acces în sistem vor putea 

avea acces la diferite aplicaţii şi comenzi ale sistemului în funcţie de drepturile definite de administratorii 

de sistem. Sistemul oferă posibilitatea modificării drepturilor de acces în aplicaţie a utilizatorilor în funcţie 
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de specificul şi departamentul acestora (Administrator, Operator, etc). Pentru a proteja drepturile de 

tehnologie a informaţiilor, utilizarea Active Directory poate să modifice automat conturile utilizatorilor şi 

deţinătorii de cartele din sistem, astfel încât să permită sincronizarea şi actualizarea informaţiilor de cont 

în timp real. Această funcţie va ridica nivelul de securitate a softurilor şi securitate fizică. 

Sistemul de control al accesului 

Sistemul de control acces ce urmează a fi realizat va corespunde cel puţin următoarelor cerinţe: 

• Controlerele care includ sursele de alimentare şi acumulatorii necesari funcţionării vor fi montate 

într-o carcasa amplasată într-un spațiu dedicat. Carcasa va fi prevăzută cu protecţie tamper pentru detecţia 

unui sabotaj asupra instalaţiei.  

• Filtrele de control al accesului vor avea în dotare două cititoare de carduri de proximitate/ușă, iar 

la intrările în sala TIC vor fi prevăzute cititoare cu tastatură  

• Filtrele de control al accesului în interiorul obiectivului vor avea în dotare un buton de deblocare 

uşă pentru situaţii de urgenţă, instalat în interior, în sensul de evacuare, cu conectare directă pentru 

deblocarea necondiţionată a uşii şi păstrarea acesteia în stare liberă și semnalizarea stării la dispecerat.  

• Toate filtrele de control al accesului vor fi dotate cu elemente de blocare formate din yale 

electromagnetice care pot fi setate "Fail Safe" sau "Fail Secure".  

• Controlerele şi yalele electromagnetice vor fi conectate la sursa principală de alimentare cu energie 

electrică (UPS) şi vor avea o sursă secundară care va asigura funcţionarea în stare normală de funcţionare, 

pentru un interval care să depăşească timpul de intervenţie asumat (SLA).  

• După această perioadă yalele se vor deschide, uşile rămânând asigurate cu elementele de blocare 

mecanică;  

• Cititorul de carduri va activa buzzer-ul intern pentru neînchiderea uşii pentru o durată minimă de 

60 secunde, acesta oprindu-se în momentul închiderii uşii.  

• Cititoarele de carduri vor fi alimentate cu ajutorul surselor de alimentare din controller.  

• Controllerele trebuie sa asigure funcționarea independentă în cazul pierderii legăturii cu serverul;  

• Toate ușile vor fi prevăzute cu amortizor hidraulic cu braț culisant.  

 Sistemul de supraveghere video 

Sistemul de supraveghere video ce urmează a fi realizat va corespunde cel puţin următoarelor 

cerinţe: 

- Va fi compatibil și se va integra cu platforma de securitate unificată și prin aceasta, cu celelalte 

subsisteme integrate de securitate  

- Va fi prevăzut cu conexiune TCP/IP pentru conectare în Dispeceratul Integrat de Securitate.  

- Camerele video sunt de tip IP, cu alimentare PoE și vor înregistra la rezoluție minimă FHD (1080p); 

- Camerele video în totalitate vor avea funcție Wide Dynamic Range pentru a putea prelua imagini 

de bună calitate în condiţii de iluminare din spate a subiectului, sensibilitate minim 0,03 lux color;  
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- Camerele video IP se vor conecta și vor fi alimentate printr-un switch PoE, pentru care va asigura 

întreaga putere necesară în funcţie de energia consumată de fiecare tip de cameră.  

- Camerele video, switch-urile PoE si sistemul de înregistrare video vor fi alimentate, printr-o sursă 

secundară de alimentare - UPS, corespunzător autonomiei impusă de lege.  

- Sistemul de înregistrare video este IP, și se va conecta prin protocol TCP/IP cu USP şi se va integra 

cu celelalte subsisteme.  

La configurarea sistemului de înregistrare video și dotarea cu spațiu de stocare se asigura HDD 

necesare pentru o stocare de minim 30 de zile 

Sistemul de înregistrare pornește automat după revenirea alimentării cu energie electrică (în cazul 

unei pauze în alimentare mai lungă decât perioada de autonomie oferită de UPS), fără a fi necesară 

intervenţia unei persoane pentru a porni manual sistemul. Echipamentele de înregistrare video (SERVER 

VIDEO), împreună cu alte echipamente pentru conectarea camerelor video (Switch-uri, patch-panel-uri) se 

vor monta în rack-uri dedicate. 

 Sistemul de detecţie şi avertizare la efracţie 

Sistemele de detecție și alarmare la efracție trebuie să corespundă cel puțin următoarelor cerinţe: 

• să fie prevăzute cu conexiune TCP/IP (implicit sau prin modul TCP/IP);  

• va fi o abordare pe subsisteme: cel al spațiilor comune (acoperirea zonelor de acces în clădire și a 

culoarelor de trecere), și cel al camerei cu echipamente informatice.  

• Sistemul va gestiona elementele de detecție (contacte magnetice pentru uși și ferestre, detectori 

de mișcare), centrala de alarmă echipată cu module expandoare grupate pe zone astfel încât să acopere 

numărul de zone necesare.  

 Reţeaua structurată fizică de comunicaţii 

Implementarea unei infrastructuri standardizate pentru reţelele care asigură suportul de comunicaţii 

pentru centrul de date la modul general, trebuie să respecte prevederile uneia dintre clasele de 

standardizare (eng. Tier) I, II, III, IV. Decizia cu privire la clasa de standardizare care trebuie avută în vedere 

la implementarea unei astfel de infrastructuri se bazează în primul rând pe nevoia de a asigura centrului de 

date funcţionalităţile necesare, la nişte standarde de calitate acceptate şi în funcţie de specificul locației.  

Sistemele informatice trebuie să fie pregătite pentru a fi disponibile şi a funcţiona non-stop, 

disponibilitatea reţelei trebuie să atingă procentul de 99,982 %. Intervalele de timp alocate pentru 

întreţinere şi cele datorate întreruperilor nu trebuie să ducă la întârzieri, întreruperi operaţionale sau 

pierderi de date.  

Pentru implementarea unui Centru de date, cablarea structurii de back-bone şi componentele active 

ale reţelei sunt configurate redundant într-o topologie de tip stea. Funcţionarea reţelei trebuie menţinută 

fără întrerupere. Implementarea infrastructurii de reţea se va face cu respectarea cerinţelor de funcționare 

a unui centru de date. Realizarea infrastructurii reţelei de fibră optică care asigură accesul operatorilor în 

incinta centrului de date. Organizarea cablării structurate din cadrul centrului de date necesară pentru 
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implementarea reţelei de Cu, FO SM și MM, MPO de la zona panourilor de interconectare ODF/EDF către 

rack-urile TIC. Accesul operatorilor în incinta centrului de date se va face prin intermediul unor cordoane 

de fibră optică de tip OS2 – single-mode. S-a luat în considerare situaţia în care în incinta centrului de date 

vor fi prezenţi minim 12 operatori, însă soluţia propusă va fi scalabilă.  

Pentru a se asigura redundanţa infrastructurii reţelei centrului de date, capetele de fibră ale fiecăruia 

dintre operatori vor avea drept destinaţie două camere de intrare(com. A și com. B), după cum urmează: 

• com A (Primary Entrance Room, PER);  

• com B (Secondary Entrance Room, SER).  

În PER respectiv SER fibrele care sosesc de la operatori vor fi instalate în patch-panel-uri de fibră 

optică distribuite în cabinete special dedicate acestui scop.  

Fiecare Patch-panel de fibră optică va înmagazina un număr de pigtail-uri conectorizate cu conectori 

de tip E2000/APC single. În PER respectiv SER va fi instalat un al doilea rând de patch-panel-uri de fibră 

optică într-un cabinet special destinat acestui scop. În patch-panel-urile respective se vor termina fibrele 

optice din infrastructura de FO prin intermediul căreia se asigură legătura acestor zone cu cabinetele de 

distribuție comunicații din sala TIC. Fibrele de tip single-mode sunt conectorizate cu conectori de tip LC-

single. 

În cadrul centrului de date se va implementa o reţea structurată având drept infrastructură cordoane 

de Cu.  

Toate cordoanele de Cu vor fi pre-conectorizate. Tehnologia de realizare a cordoanelor va fi de tip 

CAT 6A. Cordoanele vor fi conduse prin intermediul unor paturi de cabluri distincte faţă de cele prin care 

este condusă fibra optică. În cea mai mare parte a traseelor acestea vor urmări traseele paturilor de cablu 

de FO şi vor folosi aceeași suporți.  

Conectorii cordoanelor de Cu vor fi instalați în patch-panel-uri de cupru. Patch-panel-urile de Cu vor 

fi instalate, pe de o parte, în rack-urile TIC iar pe de altă parte, în EDF-urile situate în zona de distribuţie din 

sala TIC. 

Patch panel-urile inteligente oferă capabilităţi de recunoaştere a conexiunilor de tip „patch” realizate 

între porturile patch panel-urilor inteligente sau între porturile patch panel-urilor şi porturile 

echipamentelor active. Toate operaţiunile de conectare sau de deconectare sunt recunoscute de către 

sistem.  

Patch panel-urile inteligente utilizează senzori fără fir construiţi în baza tehnologiei RFID care 

respectă standardul ISO 15693. Patch panel-urile inteligente sunt similare cu cele clasice la care au fost 

adăugaţi senzorii specifici. Toţi senzorii care echipează patch panel-uri inteligente vor fi echipaţi cu 

indicatoare de tip LED pentru fiecare port, în felul acesta se poate urmări şi identifica fiecare conexiune 

realizată în patch panel. Echiparea ulterioară a patch panel-urilor standard cu senzori şi transformarea lor 

în patch panel-uri inteligente poate fi făcută direct pe amplasament şi nu necesită utilizarea unor dispozitive 

(scule/unelte) speciale. 
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Patch panel-uri inteligente cu o înălţime de o singură unitate de rack (1U) vor suporta minim 60 de 

porturi, iar cele cu înălţimea de 3 unităţi de rack vor suporta minim 240 porturi. În cazul în care sunt utilizate 

versiuni modulare a patch panel-urilor inteligente, acestea vor fi echipate atât cu conectori de cupru cât şi 

cu conectori de fibră optică în cadrul aceluiaşi patch panel. 

Sistemul va asigura posibilitatea ca porturile active ale echipamentelor deja instalate să fie prevăzute 

cu etichete RFID care să respecte standardul ISO 15639. Cablurile patch cord vor avea eticheta RFID.  

Pentru monitorizarea activă a porturilor vor fi folosiţi conectorii de fibră optică LC duplex. 

Analizorul va comunica cu senzorii instalaţi pe patch panel-urile inteligente folosind o magistrală de 

comunicaţie. Analizorul va asigura alimentarea cu energie electrică a senzorilor instalaţi pe patch panel-

urile inteligente prin intermediul magistralei de date. Nu va fi permisă cablarea suplimentară pentru 

alimentarea senzorilor.  

Analizorul se poate conecta cu senzori instalaţi în mai multe rack-uri. Lungimea magistralei de date 

poate fi extinsă până la o lungime de 25 m cu reducerea corespunzătoare a numărului de senzori arondaţi 

analizorului respectiv.  

Analizorul va comunica cu concentratorul prin intermediul unei conexiuni Ethernet (IEEE 802.3). 

Protocolul de comunicaţii este un protocol SNMPv2 sau SNMPv3. Modulele de „Management Information 

Base” (MIB) prin intermediul cărora se face comunicarea analizorului cu concentratoarele prin intermediul 

protocolului SNMP vor fi documentate. Analizorul va oferii posibilitatea să poată fi configurat prin 

intermediul unei interfeţe grafice WEB disponibilă în cadrul acestuia. Analizorul va avea înălţimea de 1U. 

Pentru afișarea comenzilor primite şi/sau parametrii de stare respectiv mesajele de alarmă, analizorul va fi 

echipat cu un ecran LCD și cu indicatori de stare de tip LED. Analizorul va avea butoane/taste prin 

intermediul cărora se pot activa diferite teste interne. În caz de test, LED-urile de stare se vor aprinde 

pentru fiecare port al patch panel-urilor în care este recunoscut un conector. Numărul porturilor în care 

este recunoscută prezenţa unor conectori va fi afişat pe LCD-ul analizorului aflat în test. Atât LED-urile de 

stare cât şi pe LCD va apărea informaţia conform căreia analizorul are activată starea de test. Analizorul va 

avea un buton de reset. Butonul de reset are un sistem de blocare a accesului care asigură evitarea resetării 

accidentale a analizorului. Butonul de reset este activat numai la acţionarea sa cu o agrafă metalică. 

Concentratorul va aduna semnalele de la mai multe analizoare şi le va combina într-o singură 

legătură de tip „uplink” către serverul SMAI. Concentratorul va avea capacitatea de a susţine un număr 

nelimitat de analizoare. Concentratoare multiple sunt suportate de un singur server SMAI.  

Concentratoarele vor funcţiona pe o platformă PC standard, utilizând sistemul de operare Windows. 

Protocolul utilizat de analizoare va fi de tip SNMPv2 sau SNMPv3.  

Protocolul către serverul SMAI va fi de tip XML / SOAP peste HTTP sau HTTPS. 

Serverul MAI va fi capabil să găsească automat o rută între două puncte finale din reţea prin 

generarea unei serii de conexiuni pe patch panel-uri pentru a construi conexiunea. Serverul stabileşte 

strategia de identificare a traseului. Serverul SMAI va fi livrat cu o bibliotecă completă de şabloane de 
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obiecte. Sunt disponibile template-uri (şabloane) de modelare a diverselor modele de reţele de tip „Centru 

de date”, respectiv a echipamentelor pasive şi active. Serverul SMAI va putea importa şabloane 

suplimentare în bibliotecă.  

Serverul SMAI va avea implementat un editor de şabloane care permite crearea de noi obiecte din 

cadrul GUI-ului client. Serverul SMAI va asigura augmentarea obiectelor cu atribute definite de utilizator, 

cum ar fi etichetele de port activ, adresele MAC etc. Atributele definite de utilizator vor fi afişate în ecranele 

grafice generale ale GUI şi vor fi disponibile pentru căutări şi rapoarte. Serverul SMAI va avea implementate 

funcţii prin intermediul cărora se realizează importul atributelor pentru a popula baza de date. Serverul 

SMAI va furniza mijloacele de căutare a obiectelor din baza de date conform unor criterii selectate. Este 

posibilă utilizarea expresiilor regulate pentru definirea modelelor de căutare.  

Serverul SMAI va oferii posibilitatea de a crea rapoarte cu privire la diverse aspecte ale bazei de date. 

Rapoartele vor fi configurabile din cadrul GUI client. Aceste rapoarte pot fi exportate rapoarte în diferite 

formate. Va fi implementat exportul în formatele CSV, HTML şi PDF.  

Serverul SMAI va fi capabil să creeze diagrame grafice bazate pe rapoarte. Diagramele vor fi 

configurabile. Serverul SMAI va avea capacitatea de a genera rapoarte şi diagrame în mod regulat şi de a le 

salva pe sistemul de fişiere al unui server sau să le distribuie prin e-mail. Serverul SMAI va fi capabil să 

urmărească valorile (exemplu: numărul de porturi libere) în mod regulat şi păstrează o istorie de urmărire 

a acestor valori. El are posibilitatea să afişeze valorile urmărite într-o diagramă. Serverul SMAI va fi capabil 

să monitorizeze valorile şi să trimită alerte prin e-mail în cazul în care o astfel de valoare îndeplineşte o 

anumită condiţie (de exemplu: s-a atins numărul limită de porturi). Serverul SMAI va fi capabil să gestioneze 

resursele. Resursele gestionate vor fi configurabile de la client GUI. Serverul va oferii posibilitatea să 

configureze obiecte astfel încât acestea fie să furnizeze, fie să consume resurse. Serverul SMAI va fi capabil 

să integreze resursele de-a lungul ierarhiei reţelei şi să afișeze situaţia resurselor folosind codificarea 

culorilor dinamice. Resursele sunt disponibile pentru rapoarte şi diagrame. Serverul SMAI va fi capabil să 

genereze etichete de cablu în conformitate cu schemele de etichetare configurabile. Etichetele cablului vor 

fi exportabile la o imprimantă de etichetare. 

Serverul SMAI va furniza mai multe niveluri de acces de tip „utilizator”, configurabile, care se bazează 

pe anumite locaţii, acces la obiecte şi capacitatea de a efectua operaţiuni pe aceste obiecte. Serverul SMAI 

trebuie să fie capabil să se conecteze la directoarele de utilizator externe utilizând protocolul LDAP. Serverul 

SMAI va înregistra un istoric de sistem în care se înregistrează toate modificările aduse infrastructurii IT. 

Soluție sistem monitorizare DCIM  

Este necesar controlul/administrarea/monitorizarea unităților interioare/exterioare de climatizare, 

a sistemelor de distribuție cu energie electrică și a cabinetelor rack, precum și a echipamentelor active care 

oferă conectivitate SNMP, preluând toate datele și alarmele disponibile de pe acele echipamente. 

           Sistemul de detecție, alarmare și stingere a incendiilor 
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Agentul de stingere utilizat pentru camerele TE+UPS, camerele tehnice ale echipamentelor de 

climatizare și sala TIC va fi: NOVEC 1230.  

Agentul de stingere Novec™ 1230 (FK-5-1-12) – este un fluid format din carbon, fluor şi oxigen, după 

formula CF3CF2C(O)CF(CF3)2, capabil să stingă incendii din clasele A, B, C. 

Instalaţia de stins incendiul cu NOVEC™ 1230 se utilizează pentru stingerea incendiilor în încăperi în 

care este cerut un mediu electric neconductiv, unde curăţenia este obligatorie şi zona protejată este în 

mod normal ocupată, cerându-se un agent de stingere netoxic cu eficienţă maximă.  

Agentul de stingere NOVEC™ 1230 nu este toxic pentru om, la concentraţia necesară stingerii (situată 

între 4.0% şi 7.2%) și nu are efecte adverse observabile asupra organismului uman, fiind un fluid fără 

culoare şi cu miros slab. 

Instalaţiile de stins incendiul cu substanţă de stingere NOVEC™ 1230 sub presiune constau în general, 

într-un sistem fix de duze racordate cu recipienți printr-un colector conectat la un sistem de conducte de 

distribuţie.  

Instalaţia va fi proiectată în concordanţă cu standardul ISO-14520 – „Instalaţii de stingere a 

incendiului cu gaze sub presiune ce folosesc ca agent activ gaze ecologice” şi normativul P118-2/2013. La 

o proiectare corectă, instalaţia de stingere cu NOVEC™ 1230 stinge incendiul din clasele A, B şi C, prin 

răcirea incintei protejate şi acţiune chimică asupra incendiului.  

Sistemul poate fi activat prin echipamente de detecţie şi comandă pentru sisteme automate de 

supraveghere şi control, sau manual, dacă este nevoie. 

Suporții de susținere a conductelor vor fi de tip rigid pentru țeava montată . 

Montarea suporţilor se face conform reglementărilor tehnice legale în vigoare, ţevile (în mod special 

în vecinătatea duzelor) vor fi fixate fără a se permite nici un fel de deplasare pe direcţie verticală, având în 

vedere forţele de reacţie ce apar în timpul descărcării substanţei de stingere. Strângerea bridelor se va 

executa fără joc faţă de ţeava de pe direcţia verticală. 

Incintele protejate se vor testa pentru etanșeitate („DOOR FAN TEST”) .Acest test se va efectua în 

conformitate cu Anexa E a standardului EN15004-1. Testul prespune o încercare de determinare a timpului 

minim de menținere a agentului în incintă. Se realizează prin amplasarea unui ventilator în interiorul unei 

deschideri spre incinta protejată care va presuriza, respectiv va depresuriza incinta pe intervale de presiune 

pozitivă și negativă (+10...+50 / -10..-50 Pa). Se vor măsura în aceste intervale atât debitul de aer 

introdus/evacuat cât și presiunea statică creată pentru a determina aria totală a ne-etanșeităților. Utilizând 

informațiile culese și formulele de calcul din standard se va calcula timpul de retenție al fiecărei incinte.  

Pentru a menține presiunea în intervalele normale, în zonele controlate de stingere se vor prevedea 

dispozitive de evacuare a vârfurilor de presiune pozitivă și negativă care se obțin la deversarea agenților 

chimici. 

 

Acreditarea centrelor de date  
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Implementarea tuturor infrastructurilor tehnologice pentru funcționarea corectă a centrului de date 

se va executa conform recomandărilor UPTIME INSTITUTE TIER III respectiv IV. Se va obține certificarea de 

arhitectură (TCDD), cât și cea de Infrastructură funcțională (TCCF) din partea UPTIME INSTITUTE pentru 

fiecare centru de date în parte. 

3.2.2. Securitatea sistemului 

Securitatea infrastructurii de bază și a livrării de servicii IaaS/PaaS 
În cazul ambelor scenarii analizate în cadrul capitolului III, componenta de securitate are în vedere 

aplicarea acelorași principii și bune practici de securitate pentru protejarea infrastructurii de bază și a livrării 

de servicii IaaS/PaaS. Obiectivele principale de securitate sunt descrise în continuare fiind asigurate prin 

construirea unei arhitecturi de securitate modernă, flexibilă, rezilientă și scalabilă. 

Securitatea infrastructurii de bază CPG are ca scop asigurarea integrității, disponibilității și 

confidențialității informațiilor procesate, stocate și transmise în interiorul graniței fizice reprezentată de 

clădirile și rețelele de comunicații WAN și distribuție.  

Pentru asigurarea cerințelor CPG, componentele tehnologice și tehnice care alcătuiesc infrastructura de 

bază sunt: clădirile, instalațiile, dotările și echipamentele tehnologice aferente, echipamentele informatice 

și de comunicații, inclusiv echipamentele necesare asigurării securității cibernetice, precum și programele 

software și aplicațiile informatice implementate pentru a oferi posibilitatea furnizării partajate a resurselor, 

în mod securizat, conform modelelor de servicii stabilite, respectiv IaaS, PaaS sau SaaS. 

Asigurarea protecției necesare se realizează prin definirea de cerințe și aplicarea de măsuri de securitate 

specifice pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil în ceea ce privește amenințările de securitate la 

adresa activităților de implementare, operare și mentenanță, și a componentelor tehnologice și tehnice. 

Securitatea Fizică 
Centrele de date puse la dispoziție pentru implementarea CPG au fost proiectate și edificate din 

materiale care să garanteze integritatea resurselor găzduite. 

În vederea găzduirii resurselor tehnice IT&C specifice infrastructurii de bază a CPG, centrele de date 

trebuie dotate cu: 

• sisteme de electroalimentare și de climatizare; 

• sisteme electronice de prevenire și detecție a intruziunilor: 

• sisteme de detecție și avertizare la incendiu; 

• sisteme de stingere a incendiilor; 

• sisteme de anunțare a mesajelor de urgență; 

• sisteme electronice de control acces; 

• sisteme care să permită sanitizarea mediilor de stocare disponibilizate la încheierea ciclului de 

viață; 
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• sisteme electronice de supraveghere și înregistrare video a căilor de acces și a zonelor în care sunt 

găzduite sistemele informatice.  

Interiorul centrelor de date este proiectat și compartimentat astfel încât să permită definirea mai multor 

zone cu cerințe diferite de securitate. De asemenea, rack-urile sunt dotate cu uși metalice cu încuietori. 

Managementul bunurilor 
Pentru a asigura managementul bunurilor, în cadrul proiectului se va implementa o soluție pentru 

inventarierea resurselor hardware și software ale CPG care permite și adăugarea unor informații 

complementare acestora (e.g. licențe, persoane de contact). 

 
Securitatea Rețelelor 
Pentru asigurarea disponibilității, conexiunile de rețea trebuie să fie configurate în mod redundant.  

În fiecare centru de date trebuie să se asigure separarea logică/segmentarea a fluxurilor de date. 

Domeniile de securitate  vor putea fi interconectate doar prin soluții de filtrare a datelor. În funcție de 

tipologia traficului de date identificat, se vor utiliza și mecanisme suplimentare pentru detecția și 

prevenirea intruziunilor la nivel rețea. 

Fluxurile de date care utilizează doar resursele găzduite la nivelul aceluiași centru de date și cele utilizate 

pentru sincronizarea serviciilor infrastructurii de bază dintre centrele de date sunt considerate fluxuri de 

date E-V (est-vest), iar cele care utilizează resurse din afara unui centru de date se consideră fluxuri de date 

N-S (nord-sud). 

 

Figura - Trafic de date N-S vs E-V 
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Securitatea fluxurilor dintre diferitele domenii de securitate se va efectua prin soluția de securitate 

perimetrală dedicată, formată din Firewall UTM (în configurație redundantă) și Sandbox. Pentru asigurarea 

securității perimetrale, la nivelul interconectării cu rețeaua de Internet, în fiecare centru de date se va 

configura o soluție hardware de securitate Firewall - Sandbox. De asemenea, pentru mediul de test se va 

implementa o soluție de securitate Firewall - Sandbox identică din punct de vedere al capabilităților tehnice 

cât și al licențierii. 

Fluxurile de date care presupun comunicarea între resursele expuse de beneficiari diferiți din același 

centru de date vor fi filtrate, în funcție de capabilitățile platformei care asigură infrastructura CPG, fie ca 

flux de date N-S prin soluția de securitate perimetrală, fie ca trafic E-V prin module specifice de securitate 

ale soluției SDN. 

Pentru asigurarea interconectării infrastructurii de comunicații mobile implementate la nivelul CPG cu 

operatorii de telefonie mobilă precum și pentru interconectarea la resurse externe CPG prin conexiuni 

private, se vor utiliza instanțe Firewall UTM independente. 

Detecția intruziunilor 
În fiecare centru de date, se vor implementa mecanisme pentru detecția intruziunilor astfel: 

• La nivelul fluxurilor de date din rețelele infrastructurii CPG se va implementa soluția APT pentru 

detectarea anomaliilor pe baza mecanismelor de inteligență artificială.  

• Resursele de rețea, atât hardware cât și software (ex. SDN) vor putea exporta informații tip flux (ex. 

metadate de trafic) către soluția dedicată de analiză de securitate a fluxurilor de rețea.Aceleași 

acțiuni vor putea avea loc și la nivelul sistemelor de operare, către soluții dedicate de analiză de 

securitate. 

• Jurnalele/evenimentele de securitate sunt exportate către soluția SIEM pentru agregare, 

normalizare, corelarea informațiilor și generarea de noi evenimente de securitate. 

• Alertele generate de soluția SIEM și alte soluții de securitate vor fi transmise către o soluție 

software de orchestrare si automatizare a răspunsului la incidentele de securitate cibernetică 

folosită pentru eficientizarea operațiunilor de investigare și răspuns la incident atât din punctul de 

vedere al timpului de răspuns cât și al personalului necesar. 

Configurații securizate și conformitate 
Pentru fiecare dintre echipamentele hardware, sistemele de operare și serviciile care asigură 

infrastructura de bază a CPG, se vor defini, implementa și documenta configurații de securitate specifice. 

 
Managementul Identității, Autentificare și Autorizare 
Interacțiunile între subiect (inițiatorul unei cerințe de acces) și obiect (resursa accesată) se fac după 

parcurgerea proceselor de identificare, autentificare și autorizare. 

Autorizarea se va face pe bază de roluri (RBAC) care se stabilesc, atât pentru procesele automatizate, 

cât și pentru persoane. Toate rolurile se integrează la nivelul resurselor, cu drepturi specifice de executare 

a funcțiilor necesare. 
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Managementul identității, al mecanismelor de autentificare și al rolurilor utilizate în procesul de 

autorizare, se efectuează într-o soluție centralizată. Soluția centralizată va permite integrarea cu alte soluții 

externe de identitate și autentificare. 

Criptarea 
Infrastructura de bază a CPG asigură mecanisme pentru criptarea datelor stocate si în tranzit, atât 

pentru accesarea datelor, cât și pentru procesele de sincronizare, replicare sau back-up. 

Managementul evenimentelor de securitate 
Evenimentele de securitate, aferente tuturor soluțiilor hardware și software de la nivelul infrastructurii 

de bază tehnice a CPG, vor fi jurnalizate și exportate către soluția SIEM în vederea normalizării, corelării și 

generării alertelor de securitate. 

Soluția SIEM va utiliza resurse  dedicate, iar dimensionarea resurselor se va scala în funcție de nevoile 

de procesare.  

Managementul actualizărilor 

Pentru gestionarea actualizărilor, atât firmware cât și software, se va implementa o soluție care permite 

stabilirea unei versiuni de pachete, în vederea testării funcționale și de securitate. În mediul de producție 

se vor instala doar pachetele validate în urma testării. 

Managementul configurațiilor și al schimbărilor 

În cadrul fazei de implementare se va defini, documenta și implementa un proces de gestionare a 

configurațiilor. Procesul trebuie să cuprindă identificarea configurațiilor, analiza de impact a modificărilor 

propuse, fluxuri de aprobare și activitățile specifice fazelor de implementare și post-implementare. 

Răspunsul la incidente de securitate 

Pe parcursul desfășurării fazei de implementare a proiectului se va documenta procesul de răspuns la 

incidentele de securitate și vor realiza modele tehnice de automatizare a acestuia. 

Continuarea activităților și recuperarea în caz de dezastru 

Procesul de continuare a activităților este susținut tehnic prin implementarea la nivelul infrastructurii 

de bază a unui set minimal de capabilități specifice, precum: construirea redundantă a arhitecturii fără 

elemente de tip single-point-of-failure pentru toate resursele hardware care asigură procesarea, stocarea 

și transmiterea informației, asigurarea accesului administratorilor la resurse prin rețele de tip out-of-band, 

asigurarea sincronizării informațiilor la nivelul infrastructurii de bază, definirea și implementarea unor 

politici de realizare periodică a copiilor de rezervă, definirea unor politici privind realizarea și actualizarea 

documentațiilor tehnice și de securitate. 

 

 3.2.3. Infrastructura de interconectare cu rețelele de comunicații electronice mobile 

Soluția constă în implementarea unei rețele centrale (core) în tehnologie 3GPP, prevăzută cu toate 

interfețele și licențele necesare interconectării de tip MOCN/MVNO cu rețelele publice de comunicații 

electronice, care asigură acces în regim de mobilitate la resursele CPG, pentru autoritățile și instituțiile 

statului.  
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Dimensionarea și licențierea rețelei vor permite implementarea unei soluții hibride, cu arhitectură 

parțial dedicată și parțial publică de comunicații electronice care să permită furnizarea de servicii pentru 

un număr minim de 150.000 utilizatori. 

Soluția tehnică pentru core-ul de rețea în tehnologie 3GPP este una de tip software, în mediu 

virtualizat folosind mașini virtuale și/sau containere (cloud privat), de înaltă disponibilitate, on-premises 

care să permită controlul și configurarea tuturor serviciilor furnizate prin intermediul acestei infrastructuri. 

Implementarea soluției prevede o configurație de înaltă disponibilitate la nivel de amplasament, 

precum și implementarea măsurilor de asigurare a redundanței geografice, astfel încât, chiar și în cazul 

unor dezastre majore, accesul la resursele core-ului implementat în cadrul CPG să fie disponibile 

neîntrerupt pentru autoritățile și instituțiile statului. De asemenea, se va furniza și un core de pre-producție 

pentru validare sau back-up în cazul upgrade-urilor majore. Componentele anterior menționate 

(primară/secundară/preproducție) vor avea o configurație hardware și software identică, inclusiv la nivel 

de licențiere, asigurând același nivel de funcționalitate, securitate și disponibilitate. 

 

Descrierea core-ului de rețea. Arhitectura fizică 
Arhitectura core-ului de rețea trebuie să aibă în componență minim următoarele 

elemente/funcționalități: BSC, MSC, GGSN, AuC, HLR, MME, SGW, PGW, PCRF, HSS, AMF, UPF, SMF, UDM, 

PCF, precum și IMS (având funcționalități de Voice over LTE (VoLTE), Video over LTE (ViLTE), SMS over LTE) 

și o componentă de mediation destinată furnizării datelor într-un format unitar aferent serviciilor de voce 

și date utilizate de beneficiari. 
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Arhitectura core-ului de rețea 
Rețeaua trebuie să ofere pentru serviciile furnizate, următoarele funcționalități: eMBMS, QCI, 

AccesClassBarring, Allocation and Retention Priority, CS fallback și PS to CS continuity. 

Unele funcționalități ale core-ului de rețea pot fi implementate în blocuri comune (PCW-U cu UPF, PCW-

C cu SMF, PCRF cu PCF, HSS cu UDM HLR AuC), iar altele independent (MME, SGW, AMF, BSC, MSC, GGSN). 

Base Station Controller (BSC) componentă din tehnologia GSM, cu atribuţii de administrare şi control 

asupra funcţionării stațiilor de bază (BTS), fiind în acelaşi timp unitatea de legătură între acestea şi centrul 

de comutare pentru comunicaţii mobile. 

Mobile Switching Center (MSC), componentă din tehnologia GSM, reprezintă legătura dintre sistemul 

stațiilor de bază al unei rețele celulare şi alte rețele de comunicații.  

Home Location Register (HLR), componentă din tehnologia GSM, este baza de date de referință în care 

sunt înregistrați parametrii abonatului. 

Authentication Center (AuC), componentă din tehnologia GSM, realizează autentificarea unui utilizator 

în rețea. 

Gateway GPRS Support Node (GGSN), componentă din tehnologia GSM, realizează transmisia 

pachetelor de date atunci când staţia mobilă se deplasează în teritoriu, schimbând aria de rutare prin 

trecerea de la un SGSN la alt SGSN.  

Mobility Management Entities (MME), componentă din tehnologia LTE, reprezintă nodul de control 

responsabil cu semnalizările dintre UE și EPC, cât și cele dintre eNodeB și EPC. Administrează toate funcțiile 

din control plane care au legătură cu abonații și managementul sesiunii. 

Serving Gateway (S-GW), componentă din tehnologia LTE, responsabilă cu rutarea și redirecționarea 

pachetelor către și de la eNodeB-uri la P-GW în user plane. 

Home Subscriber Server (HSS), componentă din tehnologia LTE, reprezintă baza de date centrală ce 

conține informații referitoare la datele utilizatorilor, profile de QoS, precum și orice restricții de acces la 

serviciile de roaming.  Îndeplinește funcțiile componentelor AuC și HLR din tehnologia GSM. 
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Packet Data Network Gateway (P-GW), componentă din tehnologia LTE, care asigură conectivitatea UE 

la rețeleleor externe de comunicații de date reprezentând punctul de intrare și ieșire a traficului de date 

din rețea. 

Policy and Charging Rules Function (PCRF), componentă din tehnologia LTE, este responsabil pentru 

luarea deciziilor în ceea ce privește politicile de control și pentru controlul fluxului bazat pe politica de 

tarifare în PCRF. 

Access Mobility Management Function (AMF), funcție a core-ului de tehnologie NR, care primește toate 

informațiile legate de conexiune și sesiune de la echipamentul utilizatorului (UE) și este responsabilă cu 

gestionarea conexiunii și managementul mobilității. 

Session Management Function (SMF), funcție a core-ului de tehnologie NR, realizează gestionarea 

conexiunii: stabilirea, modificarea și eliberarea sesiunii PDU a UE și interacționează cu UDM și PCF pentru 

a configura fluxurile QoS. 

User Plane Function (UPF), funcție a core-ului de tehnologie NR, care gestionează toate funcțiile din user 

plane, precum rutarea și redirecționarea pachetelor. 

Policy Control Function (PCF), funcție a core-ului de tehnologie NR, îndeplinește funcțiile componentei 

PCRF din tehnologia LTE. 

Unified Data Management (UDM), funcție a core-ului de tehnologie NR, gestionează datele pentru 

accesul autorizat, înregistrarea UE și profilele de rețea ale abonaților. 

 Având în vedere configurația core-ului menționată, necesitățile de interconectare și consultările de 

piață efectuate, au fost estimate echipamentele hardware minim necesare astfel: 

• Server procesare: 60 per site principal/secundar; 

• Server procesare: 40 pentru core preproducție; 

• Server de stocare: 1 per site principal/secundar/preproducție; 

• Data Center Gateway: 2 per site principal/secundar/preproducție; 

• Spine Switch: 2 per site principal/secundar/preproducție 

• Leaf Switch: 4 per site principal/secundar/preproducție; 

• Border Leaf Switch: 2 per site principal/secundar/preproducție; 

• GiLAN/SGi Firewall: 2 per site principal/secundar; 

• Security GW pentru interconectarea cu operatorii: 2 per site principal/secundar. 

Arhitectura necesară la nivel hardware a serverelor de procesare și stocare este completată de un set 

de switch-uri Ethernet în configurație spine – leaf, cu porturi de 100 Gbps pe partea de acces si de rețea, a 

căror performanță este critică pentru asigurarea performanței întregului sistem. 

Arhitectura hardware și software vor fi dimensionate astfel încât soluția furnizată să permită 

interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice și să asigure o funcționare optimă conform 

modelului de arhitectură hibridă care presupune inclusiv integrarea unei componente RAN proprii. 
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De asemenea, soluția va integra inițial și un număr limitat de celule radio în tehnologie LTE/NR, în 

vederea testării funcționalităților core-ului implementat.  

În ceea ce privește componenta RAN, un eNodeB/gNodeB de test va fi compus din RRU/RFU și BBU. BBU 

va permite extensia modulelor de procesare a semnalului în banda de bază. 

Arhitectura de interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice mobile: 
interconectarea cu rețelele publice de comunicații electronice mobile nu face obiectul proiectului, 
aceasta se va realiza printr-o achiziție separată. Cu toate acestea, soluția va fi compusă din toate 
echipamentele, interfețele, licențele necesare realizării interconectării cu rețelele operatorilor 
conform modelelor MVNO/MOCN.  

3.2.4.  Resurse de comunicații 

3.2.4.1 Infrastructura de interconectare cu retelele private ale beneficiarilor 

Pentru asigurarea accesului din rețelele private ale beneficiarilor intervine nevoia ca infrastructura tip 

cloud să poată permite agregarea conexiunilor VPN de la nivelul fiecărui gateway distant respectând 

cerințele specifice de securitate. De asemenea, resursele găzduite în CPG trebuie să poată fi accesate din 

toate centrele de date care compun infrastructura tip CPG și în care aceste resurse ar putea fi migrate 

automat. Fiecare beneficiar găzduit în CPG va avea la dispoziție o instanță tip HUB VPN individuală, această 

instanță asigurând conectarea cu toate punctele de lucru ale clientului respectiv peste rețeaua privată 

asigurată de STS, astfel încât orice utilizator distant cu drept de acces în rețeaua VPN a beneficiarului poate 

consuma resursele informaționale disponibile în infrastructura tip cloud propusă. 

3.2.4.2 Infrastructura de transport optic DWDM 

În cadrul obiectivului principal de implementare a infrastructurii TIC de CPG este necesar a se realiza 

și obiectivul specific de furnizare a infrastructurii de comunicații și tehnologia informației pentru 

comunicația inter-datacenter și WAN. 

Infrastructura de comunicații inter-datacenter și WAN trebuie să asigure capacitate mare de transfer, 

securitate, latență minimă, disponibilitate și reziliență pentru a facilita accesul autorităților și instituțiilor 

statului la resursele CPG.  

Pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului este necesară modernizarea rețelei de 

comunicații existente prin achiziția de echipamente și soluții noi. Modernizarea rețelei de transport optic 

se va realiza având în vedere următoarele aspecte: 

• minimizarea timpului de indisponibilitate a serviciilor pe durata operațiunilor de modernizare; 

• asigurarea unei disponibilități de 99,999%; 

• asigurarea unei capacități de transport de minimum 2x100 Gbps pentru fiecare județ conectat la 

infrastructura interurbană de fibră optică; 

• asigurarea securității comunicațiilor prin criptarea traficului la nivel Layer 1; 
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• minimizarea întârzierilor de tranzit și procesare a datelor prin rețea. 

Echipamentele și subansamblele de transport optic DWDM care fac obiectul achiziției vor asigura 

interconectarea celor patru centre de date și vor permite transportul unor capacităţi suplimentare de trafic. 

Pentru acomodarea noilor cerințe privind comunicațiile inter-datacenter este necesară modernizarea și 

extensia rețelei de transport optic DWDM existente astfel: 

• creșterea rezilienței rețelei de transport optic în tehnologie DWDM prin migrarea la o arhitectură 

ROADM colorless și directionless a tuturor nodurilor ce au minimum două direcții, arhitectură care să 

permită restaurarea serviciilor afectate de deranjamente pe rute alternative; 

• creșterea capacității rețelei la minimum 32 de canale pentru toate nodurile ROADM, care să poată 

asigura flexibilitatea necesară în viitor pentru acomodarea canalelor DWDM indiferent de capacitatea 

canalului sau de lărgimea de bandă a spectrului optic ocupat; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de 400 Gbps inter-datacenter; 

• asigurarea de legături redundante cu capacități de minim 100 Gbps pentru toate nodurile centrale 

de distribuție situate în municipiile reședință de județ; 

• asigurarea securității serviciilor prin criptarea layer 1 a link-urilor de WAN la nivelul echipamentelor 

DWDM, astfel încât să se asigure o latență minimă a legăturilor rețelei WAN; 

• creșterea disponibilității rețelei prin monitorizarea activă a infrastructurii de fibră optică. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice se vor achiziționa: 

• echipamente și subansamble de transport optic în tehnologie DWDM; 

• servicii de instalare și punere în funcțiune; 

• cursuri de pregătire pentru administrarea și operarea noilor echipamente; 

• echipamente de diagnosticare și testare a performanței rețelei. 

Pentru realizarea infrastructurii de comunicații între centrele de date prin legături redundante de tip 

full-mesh cu capacități de 400 Gbps, se va utiliza o infrastructură de rețea DWDM ROADM. 
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Infrastructura de comunicații între centre de date 

Echipamentele DWDM asigură transportul datelor în tehnologie de multiplexare densă cu diviziune în 

lungime de undă. Nodurile DWDM cu cel puțin două direcții vor avea o arhitectură de tip ROADM și 

componente separate pentru minimum 2 direcții redundante, astfel încât să fie asigurată și redundanță la 

nivel de echipament. 

Componența fiecărui nod și a link-urilor este diferită, depinzând de numărul de servicii de transport 
drop-insert și pass-through, precum și de parametrii infrastructurii de fibră optică.  

3.2.4.3 Infrastructura comunicații WAN  

STS administrează o infrastructură integrată multiservicii, la nivel naţional, în scopul furnizării de 

servicii de telecomunicaţii speciale şi tehnologia informaţiei, cu grad ridicat de rezilienţă, autorităţilor 

publice din România. STS este responsabil şi garantează parametrii tehnici de performanţă, în vederea 

asigurării funcţionării, continuităţii şi securităţii serviciilor TIC. În cadrul infrastructurilor şi reţelelor 

permanente, temporare şi mobile, sunt furnizate servicii integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

de tip voce-date-video şi de securitate asociate acestora. 

Pentru a îndeplini obiectivul proiectului, realizarea unei rețele noi de comunicații, presupune 

creșterea cheltuielilor operaționale și de capital, prin creșterea numărului de echipamente utilizate, a 

consumului de energie electrică, a spațiului ocupat și a capacității de răcire a sistemului de climatizare. Din 

acest punct de vedere este de preferat modernizarea rețelei de comunicații existente prin achiziția de 

componente noi, moderne, rețea care trebuie menținută în funcțiune deoarece furnizează servicii publice 

critice. 
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Luând în considerare estimarea creșterii volumului de trafic de date, solicitat de aplicațiile din Cloud-

ul Guvernamental, este necesară asigurarea unor capacități de transport la nivelul fiecărui nod central de 

distribuție de la nivelul municipiului reședință de județ, care să acopere cerințele de bandă actuale și cele 

date de dezvoltările ulterioare. 

Pentru asigurarea accesului din rețelele private la infrastructura Cloud-ului Guvernamental, se va 

crește capacitatea rețelei WAN administrată de STS, astfel încât să se asigure o rată de transfer de minimum 

100 Gbps redundant pentru toate județele conectate prin fibră optică. Având în vedere asigurarea 

transportului unei capacități suplimentare de trafic agregate, precum și creșterea disponibilității serviciilor 

furnizate de rețeaua de transport, este necesară consolidarea soluțiilor existente la nivelul STS prin achiziția 

unor echipamente și subansamble pentru rețeaua WAN în tehnologie IP/MPLS. 

Echipamentele și subansamblele care fac obiectul achiziției vor permite asigurarea transportului unei 

capacităţi suplimentare de trafic agregate, precum şi creșterea disponibilităţii serviciilor furnizate de 

rețeaua de transport pentru infrastructura Cloud-ului Guvernamental. 

Aceste cerinţe vor fi îndeplinite prin: 

• asigurarea de legături redundante către zona de agregare/distribuţie pentru toate amplasamentele 

proiectului; 

• creșterea capacității de interconectare cu echipamentele de distribuţie servicii la 100 Gbps în 

municipiul Bucureşti şi municipiile reşedinţă de judeţ; 

• consolidarea router-elor de tip metro ethernet existente în rețeaua STS prin realizarea redundanţei 

şi creşterea capacităţii de procesare la nivelul cardurilor de linie. 

În vederea creșterii capacității rețelei WAN administrată de STS, astfel încât să se asigure o rată de 

transfer de minimum 100 Gbps redundant și criptat pentru toate județele conectate prin fibră optică, este 

necesară achiziția de echipamente și subansamble de  rutare. Echipamentele și subansamblele vor fi 

instalate în sediile STS și alte amplasamente tehnice cu punct de prezență STS, pentru oferirea unei 

disponibilități sporite și care să asigure o capacitate de transport pregătită să susțină evoluția traficului în 

rețea. 

 Echipamentele și subansamblele propuse pentru consolidarea routerelor existente în rețeaua WAN 

STS sunt următoarele: 

1. Echipament router WAN - asigură toate funcționalitățile unei rețele WAN de tip Carrier 

Ethernet și se integrează funcțional cu echipamentele existente în rețeaua STS; 

2. Cartelă minim 4 porturi 100G - cartelă cu interfețe de conectare minim 4x100 Gigabit 

Ethernet pentru asigurarea legăturilor cu echipamentele de distribuție și cele care compun infrastructura 

CPG; 

3. Licență cartelă - licență servicii MPLS Layer 3 VPN și VRF pentru cartela minim 4p 100G; 

4. Interfață de conectare 100G tip 1- interfață de conectare 100 Gigabit Ethernet tip modul 

optic QSFP-100G-SR4-S; 
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Interfață de conectare 100G tip 2- interfață de conectare 100 Gigabit Ethernet tip modul optic 
QSFP-100G-LR4-S. 

 
3.2.5. Arhitectura informatică a CPG 

Infrastructura tehnică necesară furnizării serviciilor de tip IaaS, se grupează la în unități denumite 

generic “unitate de cloud”. Dimensionarea zonelor funcționale din cloud se va estima ca fiind un număr de 

unități de cloud de un anumit tip. Distribuirea infrastructurii în unități de cloud în cadrul procesului de 

estimare nu impune separarea fizică sau logică a respectivelor unități în infrastructura ce va fi 

implementată. 

 

3.2.6. Cerințe funcționale pentru livrarea SaaS 

3.2.6.1 Platforma marketplace 

Situația actuală și cerințe funcționale pentru componenta Marketplace  
În majoritatea Cloud-urilor, fie ele de tip privat, public, comunitar sau hibrid, există o componentă 

care asigura interfața cu utilizatorul final prin intermediul căreia  sunt puse la dispoziție funcționalități de 

magazin electronic pentru achiziționarea de produse sau servicii  furnizate de respectivul Cloud. 

Cloud computing oferă o nouă paradigmă de afaceri pentru utilizarea de resurse IT. Acesta permite 

organizațiilor să creeze și să utilizeze servicii IT și de afaceri la cerere din surse optime pentru a-și maximiza 

utilizarea și rentabilitatea. Aceasta poate fi între organizații sau în cadrul unei singure organizații. 
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Figură - Paradigmă de afaceri pentru utilizarea de resurse IT în Cloud 

Serviciile furnizate de un Cloud sunt implementate în diferite medii, de exemplu medii private sau multi-

tenant: 

- Business Process as a Service (BPaaS) este un exemplu de serviciu ce oferă capacitatea de a 

gestiona un întreg proces de afaceri ca serviciu în cloud. În general, capacitățile de bază ale unei 

platforme BPaaS (adică software, tehnologie, resurse de infrastructură etc.) sunt deținute și 

gestionate de Furnizorul de servicii cloud. Cu toate acestea, consumatorul de servicii cloud este 

autoritatea sursă pentru informații/date care traversează procesele de afaceri 

- Information/Data as a Service (DaaS) este un alt exemplu de Serviciu Cloud în care Furnizorii de 

Servicii Cloud pun la dispoziție seturi de informații/date și metadate asociate folosind unul sau mai 

multe standarde stabilite. Toate celelalte servicii autorizate pot folosi informațiile/datele (sau 

subseturile acestora)  fără îngrijorări cu privire la menținerea calității acestora. Această clasă de 

servicii este utilă în special pentru seturi de date mari și complexe, cum ar fi informațiile/datele 

guvernamentale deschise. 

Modelul de referință al ecosistemului Cloud trebuie considerat ca o extensie a unui model de tip 

arhitectură de întreprindere(Enterprise Architecture Model). Modelul este utilizat pentru a defini 

arhitectura pentru orice scenariu specific aplicabil pentru o întreprindere care utilizează soluții de 
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construcție (SBB - Solution Building Blocks) implementate de orice participant nou sau existent al unui 

ecosistem cloud. Vizibilitatea acestor capacități variază în funcție de rolul (rolurile) participanților. 

 

Figură - Modelul de referință al ecosistemului cloud 

Din punctul de vedere al soluțiilor de construcție - SBB - Solution Building Blocks, majoritatea cloud-

urilor se bazează pe următoarele categorii de servicii: 

- Servicii de suport pentru dezvoltare (Business Support Services) 

- Servicii de suport operațional (Operational Support Services) 

- Servicii de securitate în cloud (Cloud Security Services) 

- Servicii de performanță (Performance Services) 

- Servicii de interconectare și portabilitate (Interoperability and Portability Services) 

- Servicii de management și prezentare catalog produse software si servicii software (Product 

Catalog Services) 

- Servicii de management și prezentare catalog de resurse (Resource Catalog Services) 

 

Servicii de suport pentru dezvoltare (Business Support Services) 
Serviciile de asistență pentru dezvoltare oferă capabilitățile legate de afaceri necesare pentru a 

simplifica și susține activitățile specifice de la capăt la capăt ale unui ecosistem cloud dpdv comercial. 
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ü Serviciu Contabilitate (Accounting Service) 

Serviciul de Contabilitate gestionează costurile pentru datele de utilizare a Serviciului Cloud folosind un 

set de politici predefinite. Furnizorii de servicii cloud permit emiterea unei facturi pentru mai multe 

abonamente la servicii cloud pentru consumator și combinarea utilizării de la mai multe abonamente 

pentru a se califica pentru reduceri de prețuri de volum în funcție de cerințe. De asemenea, gestionează și 

alte activități legate de contabilitate (procesează plăți, urmărește facturile etc.). 

 

ü Serviciul de Audit și Raportare (Auditing & Reporting Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS,  Serviciul de Audit și Raportare oferă un mecanism de înregistrare a 

activităților (inclusiv excepții și evenimente) și le păstrează pentru o perioadă de timp convenită pentru a 

sprijini investigațiile viitoare. Trebuie avut grijă pentru a minimiza degradarea performanței și riscul de 

întrerupere a proceselor de afaceri. Acesta generează rapoarte pentru a desfășura în mod eficient activități 

de operațiuni de afaceri orientate către clienți. 

 

ü Serviciul de conformitate și politici (Compliance & Policies Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS,  Serviciul de conformitate și politici definește, integrează și aliniază activități 

precum guvernanța corporativă și conformitatea corporativă cu legile și reglementările aplicabile. Menține 

o structură organizațională, un proces, instrumente și politici de afaceri pentru a asigura respectarea legilor 

și reglementărilor aplicabile. 

 

ü Serviciul de management al Consumatorilor (Consumer Service) 

Serviciul pentru consumatori ( cunoscut și sub numele de Managementul clienților -CRM) oferă o vedere 

asupra informațiilor consumatorilor de servicii cloud pentru a se asigura că se acordă o atenție eficientă și 

că informațiile despre relațiile cu consumatorii sunt bine gestionate. 

 

ü Serviciul de Contractare(Contract & Agreement Service) 

Serviciul de Contractare se ocupă de ciclul de viață al contractului (configurare, negociere, închidere, 

reziliere etc.) și modalitățile în care sunt oferite și gestionate diferite aspecte ale Serviciilor Cloud pentru 

consumatorii de servicii cloud. Contractul stabilește termenii și condițiile de utilizare a serviciului 

(constrângeri, costuri și informații de facturare) de către consumatorul serviciului cloud și include politicile 

aplicabile privind serviciile cloud, acordurile la nivel de serviciu (SLA) – disponibilitate, performanță etc. – 

pentru a se asigura că Cloud Furnizorii de servicii furnizează servicii care îndeplinesc acordul definit. 

 

ü Serviciul de contorizare (Metering Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS, Serviciul de contorizare este esențial pentru facturarea/încărcarea 

Serviciilor Cloud și a utilizărilor lor subadiacente de resurse (de exemplu, Serviciile Cloud, alocarea și 
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consumul de resurse). Oferă o capacitate de măsurare cu un anumit nivel de abstractizare adecvat tipului 

de serviciu. 

 

ü Serviciul de Comenzi (Order Service) 

Serviciul de Comenzi controlează ciclul de viață al comenzilor de Servicii Cloud (de la primirea cererii de 

furnizare a Serviciului Cloud până la deprovizionare). Utilizează Serviciul de contabilitate. 

 

ü Serviciul de solicitare Servicii Cloud (Service Demand Service) 

Furnizorii de servicii cloud ar putea activa mai multe modele de abonament pentru taxarea utilizării 

Serviciilor de cloud prin utilizarea Serviciului de abonament. Aceste modele de abonament pot include 

termene de plată fixe sau cu plata în funcție de utilizare. Furnizorul de servicii cloud monitorizează alocarea 

și consumul de servicii cloud și rambursarea către consumatorii săi abonați pe baza modelelor de 

abonament. 

 

Servicii de suport operațional (Operational Support Services) 
Serviciile de asistență operațională permit capabilitățile pentru operațiuni eficiente ale Platformei 

de Cloud Guvernamental. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru  asistență operațională din perspectiva 

ABB - Architecture Building Blocks: 

 

ü Serviciu de tratare a incidentelor și problemelor (Incident & Problem Handler Service) 

Pentru serviciile de tip SaaS, Serviciul de gestionare a incidentelor și problemelor se ocupă de tratarea 

incidentelor legate de servicii și probleme asociate și efectuează analiza cauzei principale. Pot  fi stocate 

informații într-un depozit de suport cunoștințe pentru analize ulterioare, de exemplu, pot include analiza 

tendințelor pentru a permite evoluția Serviciilor Cloud pentru a preveni incidentele viitoare. 

 

ü Serviciul de active și licențe IT ( IT Asset & License Service) 

Serviciul IT Asset & License controlează acordurile de licență pentru diferite aspecte ale Serviciilor Cloud 

de tip SaaS care pot fi achiziționate și vândute. Furnizorii de servicii cloud vor permite, de asemenea, 

consumatorilor de servicii cloud să închirieze sau să cumpere licențe de la furnizorii de software/soluție sau 

să furnizeze licențe la cerere. 

 

ü Serviciul de management al Ciclului de viață 

Serviciul de management al Ciclului de viață (alias Service Delivery Management) controlează ciclul de 

viață al serviciilor cloud din marketplace (inclusiv resurselor cloud subadiacente ale componentelor SaaS) 

de la furnizare până la deprovizionare în mod dinamic (unii furnizori de servicii cloud utilizează fluxul de 
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lucru pentru a gestiona procesul). De asemenea, oferă vizibilitate, control și automatizare în mediile cloud 

(de exemplu, medii private, publice și hibride) pentru a aborda provocările critice pentru Platforma Cloud. 

 

ü Serviciul de conformitate SLA ( SLA Compliance Service) 

Pentru a asigura un nivel înalt de servicii standard pentru serviciile cloud, consumatorii de servicii cloud 

solicită implementarea strictă a SLA-urilor de la Furnizorii de servicii cloud. Orice degradare a performanței 

serviciului ar putea avea un impact grav asupra operațiunilor utilizatorilor finali. Serviciul de conformitate 

cu SLA ajută la definirea SLA-urilor, asigură conformitatea acestora și îmbunătățește relațiile cu Furnizorii 

de servicii cloud. Acest serviciu oferă evaluare în timp real și raportare de conformitate cu SLA pentru 

Serviciile Cloud. 

 

Servicii de securitate în cloud (Cloud Security Services) 
Serviciile de securitate în cloud oferă un set larg de capabilități de functionalitati pentru a proteja 

datele/informațiile, software-ul și serviciile de infrastructură asociate Platformei Cloud Guvernamental.  

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard  de securitate din perspectiva ABB - 

Architecture Building Blocks: 

 

ü Protecția datelor(Data Protection) 

Protecția datelor trebuie să acopere toate etapele ciclului de viață al datelor, tipurile de date și starea 

acestora. Ciclul de viață al datelor include crearea, stocarea, accesul, schimbul, partajarea și retragerea. 

Tipurile de date includ date nestructurate, cum ar fi documentele de procesare a textului, date structurate, 

cum ar fi datele din bazele de date și date semi-structurate, cum ar fi e-mailurile. Stările de date includ Data 

at Rest (DAR), Data in Transit (DIT) (cunoscute și ca „date în mișcare” sau „date în zbor”) și Data în uz (DIU). 

Serviciile de control al  Protecției datelor includ managementul ciclului de viață al datelor, prevenirea 

scurgerilor de date, protecția proprietății intelectuale cu gestionarea drepturilor digitale și servicii 

criptografice, cum ar fi managementul cheilor și criptarea PKI/simetrică. 

 

ü Serviciul pentru Managementul Riscului de guvernare  și conformitate al Cloud-ului (Governance 

Risk & Compliance) 

Integrează și aliniază activități precum guvernanța, managementul riscului beneficiarilor și 

conformitatea cu legile și reglementările aplicabile. Componentele includ managementul conformității 

(care asigură conformitatea cu toate politicile și standardele interne de securitate a informațiilor), 

managementul furnizorilor (pentru a se asigura că furnizorii de servicii externalizate respectă politicile de 

securitate a informațiilor intenționate și contractuale, aplicând conceptele de proprietate și custodie), 

managementul auditului  pentru îmbunătățire, managementul riscului IT (pentru a se asigura că riscurile 

de toate tipurile sunt identificate, înțelese, comunicate și fie acceptate, remediate, transferate sau evitate), 
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managementul politicilor (pentru a menține o structură organizațională și un proces care sprijină crearea, 

implementarea, gestionarea excepțiilor etc. 

 

ü Politicii și standarde de Securitate ( Policy & Standards) 

Politicile de securitate fac parte dintr-o abstractizare logică a arhitecturii de securitate a ecosistemului 

Platformei. Acestea sunt derivate din cerințele funcționale bazate pe riscuri și există la un număr de niveluri 

diferite, inclusiv securitatea informațiilor, securitatea fizică, continuitatea fluxurilor, securitatea 

infrastructurii, securitatea aplicațiilor, precum și managementul global al riscului operațional al 

mecanismelor funcționale ale Platformei. Politicile de securitate sunt declarații care captează cerințe care 

specifică tipul de securitate și cât de mult ar trebui aplicat pentru a proteja logica funcționalității Platformei. 

Politicile stabilesc ce ar trebui făcut, evitând în același timp referirea la anumite soluții tehnice. Standardele 

de securitate sunt o abstractizare la nivel de componente și sunt necesare pentru a se asigura că multe 

componente diferite pot fi integrate în sisteme. 

Standardele recunoscute la nivel internațional pentru diverse aspecte ale securității de la organismele 

standard includ ISO, IETF, IEEE, ISACA, OASIS și TCG. Direcția poate fi furnizată, de asemenea, sub formă de 

linii de bază de securitate operațională, linii directoare de ajutor pentru locuri de muncă, bune practici, 

corelarea cerințelor de reglementare și conștientizarea bazată pe roluri. O modalitate de a aborda politica 

de securitate și implementarea acesteia este de a clasifica informațiile și de a asocia politicile cu clasele de 

date rezultate. 

ü Serviciu de privilegii ( Privilege Service) 

Controalele tehnice ale Serviciului de Privilegii se concentrează pe furnizarea de identitate, parole, 

autentificare multi-factor și gestionarea politicilor. Această practică de securitate este o activitate crucială 

pentru orice beneficiar. 

 

Servicii de performanță pentru SaaS (Performance Services) 
Serviciile de performanță sunt responsabile pentru aplicarea SLA-urilor pentru serviciile cloud, 

inclusiv măsurarea utilizării resurselor, analiza performanței în mediul de cloud computing și furnizarea de 

evaluare și raportare în timp real asupra performanței resurselor/serviciilor. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard  de asigurarea performanței din perspectiva ABB 

- Architecture Building Blocks: 

Serviciul Privilegii ( alias Privilege Management) se asigură că utilizatorii au accesul și privilegiile necesare 

pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile cu funcțiile Identity and Access Management (IAM), cum 

ar fi gestionarea identității, serviciile de autentificare, serviciile de autorizare și gestionarea utilizării 

privilegiilor. Această disciplină de securitate permite persoanelor potrivite să acceseze resursele potrivite 

în medii tehnologice din ce în ce mai eterogene și să îndeplinească cerințele de conformitate din ce în ce 

mai riguroase. 
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ü Serviciul pentru Monitorizarea sănătății serviciilor (Service Health Monitoring) 

Monitorizarea sănătății serviciilor oferă o vedere integrată a stării de sănătate a serviciilor cloud pentru 

a obține performanță, responsabilitate și rezultate operationale mai bune, pentru a sprijini evenimentele 

functionale in Platforma și pentru a genera rapoarte de performanță a serviciilor din Platforma. De 

asemenea, oferă capabilități de instrumentare pentru a monitoriza SLA-urile definite. 

 

ü Serviciul de Aplicare a SLA ( SLA Enforcement) 

Serviciul de Aplicare a SLA asigură implementarea strictă a parametrilor din SLA-urile definite în 

contractul de servicii pentru a evita orice penalități aplicabile. Datele culese cu referire la SLA oferă, de 

asemenea, oportunități de a face ajustări la contracte și acorduri în timpul procesului de reînnoire a 

abonamentului. 

 

Servicii de interoperabilitate și portabilitate (Interoperability and Portability Services) 
Serviciile de interoperabilitate și portabilitate cloud oferă funcționalități pentru a realiza o integrare 

eficientă cu toți participanții unui ecosistem cloud. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard de asigurarea interoperabilității și 

portabilității din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

ü Serviciul de Interoperabilitate a informațiilor/datelor (Information/Data Interoperability) 

Interoperabilitatea informațiilor/datelor oferă utilizatorului de servicii cloud (USC) capacitatea de a 

gestiona eficient ciclul de viață al datelor structurate și nestructurate ale propriei organizații. Acest serviciu 

oferă mecanisme de clasificare a datelor, politici de acces și protecție a informațiilor pentru a adera la 

reglementările și legislația de conformitate.  

Interoperabilitatea informațiilor/datelor necesită o structură consecventă pentru regulile și 

comportamentul datelor. Informațiile coerente din punct de vedere semantic permit partajarea și 

reutilizarea datelor peste granițele aplicațiilor și ale propriei organizații. Aceasta ar putea include utilizarea 

standardelor semantice bazate pe metadate specifice cloud. 

 

ü Interoperabilitatea serviciilor 

Interoperabilitatea serviciilor oferă consumatorilor de servicii cloud capacitatea de a-și folosi datele și 

serviciile prin intermediul unei  interfețe de management unificat (conform NIST SP 500-292).  

 

- Interoperabilitate SaaS – oferă consumatorilor de servicii cloud  posibilitatea de a utiliza  aplicatiile 

SaaS pe o varietate largă de canale (de exemplu, web, mobil, telefon inteligent etc.). 

Interoperabilitatea peste caracteristicile comune este de obicei susținută (acolo unde este posibil) 

prin abstractizarea mecanismelor de prezentare a interfețelor de utilizare. 
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ü Hibridizarea  

Modul de lucru hibrid în Platforma de Cloud Guvernamental, conform OUG 89/2022, este îndeplinit prin 

posibilitatea instituțiilor publice de a utiliza servicii din multiple  soluții de cloud. Modul de lucru hibrid se 

asigura prin interconectarea, la nivel de servicii, a componentei private a CPG prezentata arhitectural in 

proiectul tehnic cu componenta full stack, ambele avand posibilitatea de a fi interconectate si cu alte servicii 

de cloud public sau cloud privat. 

 

Hibridizarea oferă consumatorilor de servicii cloud capacitatea de a-și folosi datele și serviciile într-un  

mediu integrat/transparent de resurse distribuite  atât în cloud-ul privat cât si în cloud-uri publice  

 

Arhitectura conceptuala a modelului hibrid este prezentata în figura de mai jos. 

  

Modele de implementare ale serviciilor de hibridizare pot fi operaționalizate în oricare din soluțiile de  

mai jos: 

o Full stack la nivel furnizor de cloud public (în CPG) 

o Full stack cu un furnizor public care sa asigure interconectare cu alți furnizori privați (alte 

instituții publice din România care dețin cloud-uri private) 

o Prin conexiune cu infrastructura furnizorului de cloud public 
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Serviciile furnizate ce vor fi cuprinse în soluția hibridă vor trebuie să acopere cel puțin următoarele 

categorii: 

o Servicii de abstractizare a resurselor (virtualizare și/sau containerizare) 

o Servicii de stocare 

o Servicii de networking 

o Servici de baze de date (Relational Database/NoSQL Database/In-Memory Database) 

o Servicii de monitorizare si management al serviciilor 

o Servicii de securitate și managementul accesului 

o Servicii de migrare și portabilitate  

o Servicii AI/ML 

o Servicii de tip Analytics 

Soluția full stack a Cloudului Dedicat va putea functiona în mod deconectat pentru o perioada 

determinata de timp. Aceasta soluție va asigura mecanisme prin care se poate alege locatia centrelor de 

date (aferente cloud-urilor publice) localizate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene unde pot 

fi procesate date aferente platformei de Cloud Guvernamental.  

 
Servicii de management și prezentare al catalogului produse (Product Catalog Services) 

Catalogul de produse al Platformei Cloud oferă informații de caracterizare (descriere, tip, SLA-uri 

de bază asociate etc.) despre serviciile Cloud oferite. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru management și prezentare al 

catalogului produse din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

 

ü Serviciul pentru managementul Catalogului de servicii (Service Catalog) 

Catalogul de servicii oferă informații flexibile și ușor de configurat (descriere, tip, SLA de bază asociate 

etc.) și permite un mecanism  pentru consumatorii de servicii cloud să se aboneze la serviciile listate. În 

general, informațiile sunt colectate printr-un portal de furnizare a Serviciului Cloud cu autoservire și le 

permite consumatorilor de cloud să descrie și să gestioneze cu ușurință Serviciile Cloud.  

Catalogul de servicii cloud se integrează cu baza de date de gestionare configuratii -CMDB pentru a 

defini și gestiona informații despre instanțe de servicii de catalog.  

Catalogul de servicii  descrie, de asemenea, capacitatea furnizorului de servicii cloud de a evalua 

performanța serviciului  (o modalitate comună de a evalua și determina avantajul competitiv). 

 

ü Servicii de configurare/modificare a setărilor serviciilor  (Change & Configuration Services) 

Serviciile de modificare și configurare se asigură că configurația serviciilor cloud rămâne în conformitate 

cu modificările politicilor și conformității la nivel de Cloud. Mențin o configurație precisă a Serviciilor Cloud 

oferite în catalog. De asemenea, se asigură că informațiile bazei de date de gestionare a configurației 

(CMDB) sunt disponibile, securizate și în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile de licențiere. 
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Servicii de management și prezentare catalog de resurse (Resource Catalog Services) 
Servicii de management și prezentare a catalogului de resurse gestionează resursele subiacente ale 

serviciilor cloud. 

Mai jos sunt prezentate principalele servicii standard pentru management și prezentare a 

catalogului de resurse din perspectiva ABB - Architecture Building Blocks: 

ü Serviciul pentru managementul Catalogului de resurse (Resource Catalog) 

Catalogul de resurse gestionează informații despre resursele necesare pentru a susține cererile de 

furnizare a Serviciilor Cloud capturate prin canalul de furnizare a gestionării Serviciului Cloud cu autoservire. 

Catalogul de resurse include, de asemenea, constrângeri tehnice și de conformitate. 

3.2.6.2 Platforma PDU (Punct Digital Unic) 

Descrierea tehnică a Platformei PDU 
Cerințele funcționale care stau la baza sistemului integrat  PDU sunt: 

• Consolidarea si interconectarea sistemelor IT existente în instituțiile publice; 

• Alinierea - prin folosirea unei solutii de tip BPM - a sistemelor IT cu procesele guvernamentale 

în vederea realizării serviciilor publice electronice care vor fi puse la dispoziția cetățenilor; 

• Noile sisteme IT vor fi dezvoltate pe baza unei arhitecturi orientate pe cloud și a folosirii HUB-

ului de Interconectare; 

• Identificarea serviciilor electronice de eGuvernare existente și definirea Catalogului Național 

de servicii de e-Guvernare;  

• Este necesară implementarea unei platforme de livrare a serviciilor de e-Guvernare catre 

cetateni si mediul de afaceri, care sa ofere o viziune de 360° asupra serviciilor de tip e-

Guvernare (asa cum acestea vor fi definite in „Catalogul National de servicii de e-Guvernare”) 

prin extinderea PCU; 

• Componentele platformei de livrare a serviciilor de e-Guvernare sunt: 

– Portal de interacțiune care sa reprezinte canalul de interacțiune G2C/G2B/G2G si 

nivelul integrat de publicare a serviciilor; 

– Infrastructura completă de integrare de tip HUB de servicii (de tip API management) 

pentru: 

• procesele de livrare a serviciilor 

• interacțiunea umană cu fluxuri de aprobare, revizuire 

• aplicații existente, aplicații migrate, aplicații noi 

– Integrarea cu HUB-urile de servicii sectoriale (de ex. MAI, ONRC, MMJS, ANAF), 

platforma guvernamentala de identitati electronice (PSCID), nodul national eIDAS  

• Obligativitatea utilizării datelor primare  
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Instituțiile și autoritățile publice au obligația de a utiliza platforma de interconectare pentru accesarea 

datelor necesare furnizării serviciilor publice electronice și la ghișeu. 

Interconectarea este definita in OUG89/2022 ca fiind un  proces care constă în totalitatea activităţilor 

operaţionale, procedurale şi tehnice necesar a fi realizate în vederea transmiterii/accesării datelor dintr-un 

sistem informatic, care furnizează servicii publice electronice în Cloudul privat guvernamental. 

Mijloace tehnice pentru furnizarea  G2G a unor dovezi sau certificări ale datelor deja colectate. Datele 

utilizate în furnizarea serviciilor publice trebuie preluate exclusiv din registrele de bază disponibile prin 

intermediul platformei. 

Mijloace tehnice pentru distribuirea sau reutilizarea informației într-o manieră transparentă și 

securizată, cu respectarea principiului colectării și stocării exclusiv a informațiilor necesare și a regulilor de 

protecție a datelor personale. 

Datele furnizate prin platforma de interconectare au aceeași valoare juridică cu datele conținute în 

documentul prezentat fizic care conține sau confirmă datele respective, a unei copii conforme cu originalul 

sau a unui document electronic semnat cu semnătură electronică calificată. Pentru managementul 

disputelor toate operațiile necesare se vor jurnaliza.  

În scopul verificării legalității prelucrării datelor cu caracter personal, automonitorizării și asigurării 

integrității și securității corespunzătoare a datelor, administratorul platformei cloud guvernamental are 

obligația de a stoca informații cu privire la toate acțiunile derulate prin intermediul platformei  (jurnale) și 

de a prezenta în mod transparent și nemijlocit titularului datelor informații despre colectarea, accesarea, 

modificarea, combinarea, dezvăluirea, reutilizarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Jurnalele nu 

vor fi supuse niciunor modificări și se vor comunica la cerere către ANSPDCP, către responsabilul cu 

protecția datelor cu caracter personal și, dacă este necesar pentru o investigație specifică, autorității 

competente. Jurnalele vor fi șterse după trei ani, cu excepția cazului în care datele pe care le conțin sunt 

necesare în continuare pentru asigurarea controlului. 

• Funcționalități minime ale platformei: 

- Livrarea serviciilor de e-Guvernare prin implementarea conceptului de portal One Stop 

Shop  către cetățeni și mediul de afaceri; 

- Implementarea HUB-ului de Interconectare; 

- Realizarea Catalogului Național de servicii de e-Guvernare; 

- Realizarea  în format electronic al registrului registrelor, altele decat cele legiferate 

deja. Acesta va conține informații privind autenticitatea datelor conținute de aceste 

registre sub formă de listă de încredere, proceduri documentate pentru instituțiile și 

autoritățile publice care au acces la aceste date, fundamentele legale pentru 

transmiterea datelor, descrierea proceselor colectării datelor, precum și modalitatea 

utilizării datelor colectate. Lista de atribute de încredere și un mecanism pentru 

utilizarea atributelor de încredere in cadrul regulamentului EIDAS; 
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- Realizarea procedurii de conectare și participare la platforma de interconectare pentru 

SDG și la schimbul de date; 

- Implementarea unui modul de tip managementul proceselor (BPM) care va fi pus la 

dispoziția instituțiilor administrației publice pentru digitalizarea proceselor în relația cu 

cetățeanul; 

- Integrare cu platforma guvernamentala de identități electronice PSCID 

- Interconectarea cu nodul eIDAS; 

- Modul de plată; 

- Multilingvism; 

- Conexiune securizată; 

- Statistică; 

- Configurare si emitere raporte 

- Analiză si auditare . 

 

Se realizeaza un HUB pentru interconectarea asa cum este definit în OUG  89/2022 de tip middleware 

(în conformitate cu bunele practici europene prezentate mai sus) bazat pe tehnologii API prin care să 

realizeze interoperabilitatea între sistemele informaționale ale instituțiilor publice în vederea 

implementării principiilor "digital-by-default" și "once only" în furnizarea serviciilor publice electronice 

pentru cetățeni și mediul de afaceri. 

HUB-ul de interconectare va implementa urmatoarele tipuri de API-uri: 

• Open - Deschise rețelelor publice către publicul larg: API-urile sunt de tip  open/deschise (adică 

este necesară permisiunea de a le utiliza) și reprezintă punctul de acces pentru dezvoltatori pentru 

a utiliza sursele publice de date publice, cum ar fi informații despre recensământ sau alte date 

statistice similare pe care aceștia le folosesc pentru a creea aplicații pentru cetățenii. 

• Open - Deschise pentru dezvoltatori comerciali: similar cu cele pentru publicul larg, dar destinate 

dezvoltatorilor care doresc să adune date disponibile în mod liber pentru utilizare, în general, în 

aplicații care pot fi vândute. Aceștia pot adăuga valoare prin combinarea ("mashing") datelor, de 

exemplu combinarea datelor privind rețelele de transport public cu datele de localizare disponibile 

pe telefonul inteligent al unui individ pentru a ajuta cetățenii să facă alegeri de călătorie în timp 

real. Dezvoltatorii au acces la API în orice moment, astfel încât aceștia să se poată asigura că este 

corectă comunicarea bidirecțională între anumite produse software. 

Accesul persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept privat la date deținute de instituții 

publice și accesul instituțiilor publice la date deținute de primele: participanții la schimbul de date 

pot avea simultan rol de furnizor și de consumator de date. 

Costurile vor fi stabilite de administratorul platformei de interconectase și vor depinde de 

costurile operaționale ale administratorilor registrelor de bază consultate, respectiv ale 
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administratorului platformei de Interconectare. Soluția va avea jurnalizat metrici care sa poată 

cuantifica costul pentru operarea platformei pentru schimburile de date. 

• Furnizori de servicii publice/servicii securizate: API-urile sunt deschise partenerilor și pot include, 

de exemplu, furnizorii de servicii care, în anumite state membre, sunt interesați să împărtășească 

documente sau să confirme eligibilitatea informatiilor utilizând datele deținute de o instituție 

guvernamentală. 

• Open Securizat pentru Instituții guvernamentale: aceste API-uri sunt disponibile altor instituții 

guvernamentale și le permit să facă schimb de date numai după autentificarea lor. Aceasta susține 

multe dintre principiile fundamentale ale guvernării digitale, permițând instituțiilor să colecteze 

datele despre un cetățean o singură dată și apoi să le împărtășească în siguranță.  

• Open Securizat - Dezvoltatori servicii noi: în mod similar cu cele de mai sus, dar în locul schimbului 

de date de tip inter-instituțional datele sunt consumate și apoi completate pentru a fi utile 

dezvoltatorilor de noi servicii în cadrul unei instituții guvernamentale. Acestea sunt folosite pentru 

a crea aplicații personalizate, în jurul datelor interne, pentru îndeplinirea scopurilor instituțiilor. 

 

 

Figură - Platforma PDURo 

 

La nivel tehnic, transpunerea Regulamentului (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, 

la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 1024/2012 (Text cu relevanță pentru SEE.) se realizează prin implementarea HUB-ului de 

Interconectare și a portalului pentru cetățean care vor fi parte componentă a cloudului guvernamental.  
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Baza platformei de interconectare pentru SDG (Single Digital Gateway), la nivel tehnic, este o magistrală 

de servicii. 

Această magistrală trebuie să transporte mesaje structurate predefinite în catalogul semantic. HUB-ul 

trebuie să asigure securitatea mesajelor transmise. 

Toate sistemele informatice conectate la platformă vor fi înregistrate într-un catalog de sisteme. Pentru 

a asigura coerența, înregistrarea în HUB-ul se efectuează pe baza unui identificator de sistem al ADR. 

Catalogul sistemelor va conține detalii tehnice despre sistemele informatice conectate, definițiile 

mesajelor pe care sistemele le pot trimite și le pot primi, precum și resursele de informații disponibile 

pentru interogările distribuite. 

Sistemele vor fi conectate la platformă prin adaptoare care vor transforma, valida și cripta/decripta 

mesajele din/în formatul specific sistemului conectat, într-un format unificat, operat de platformă. 

Procesul de conectare a unui sistem la platformă va fi reglementat la nivel tehnic și va include reguli de 

utilizare a standardelor și catalogului semantic, politici de versiune, precum și detalii tehnice privind 

conectarea la rețelele fizice, testarea/pilotarea și acceptarea sistemelor. 

În vederea îmbunătățirii eficienței procesului de conectare, HUB-ul va include un mediu de testare 

distinct implementat conform speficiatiilor tehnice pentru cloudul guvernamental. Mediul de testare va 

include posibilitatea generării de date de test. 

Toate serviciile HUB-ului de Interconectare vor fi disponibile pentru reutilizare in vederea uniformizarii 

conectarii sistemelor informatice ce informatizeaza serviciile publice electronice. 

Pentru optimizarea sistemului portalului național al SDG  se vor realiza: 

• Sisteme de autentificare ale aplicațiilor de tip portal ale instituțiilor publice, pentru a realiza 

funcții de tip single sign-on cu acestea. Integrarea se va realiza prin PSCID si cu nodul EIDAS 

• Sisteme de integrare cu aplicațiile de tip management de documente folosite de către 

instituții, pentru automatizarea gestiunii solicitărilor pe întreaga durată de viață a acestora. 

Integrarea se va realiza prin servicii web accesibile instituțiilor. 

• Integrare cu sistemele de plată ale instituțiilor, prin dezvoltarea si integrarea acestora cu 

portalul național PCU, hubul de interconectare. Prin intermediul unor servicii web se vor putea 

vizualiza elementele de plată, respectiv se vor putea și trimite plățile realizate în aceste 

sisteme. De asemenea, se va permite direcționarea utilizatorului portalului  PDU către 

categoria de plată a instituției printr-un link creat dinamic. 

 

Registrele de baza definite in legislatie (Legea 242/ 2022  precum si  in  Hotărârea nr. 908/2017 pentru 

aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate ) vor fi integrate în mod prioritar în Hub-ul de 

interconectare. 

Interacțiunile complexe, care implică mai multe servicii conectate, vor fi orchestrate de soluția de tip 

API management. 
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Securitatea datelor și confidențialitatea în cadrul platformei de interoperabilitate vor fi asigurate prin 

aplicarea unor mecanisme de securitate centralizate, în conformitate cu principiile fundamentale stabilite 

pentru prelucrarea acestor categorii de date. 

HUB-ul de interconectare va asigura accesul la datele cu caracter personal în conformitate cu 

principalele condiții de prelucrare, stocare și utilizare a datelor respective, conditii prevăzute în 

regulamentele europene privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv în actele normative 

naționale relevante, inclusiv cerințele pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal la 

prelucrarea datelor, de către sistemele care prelucreaza astfel de date. HUB-ul de Interoperabilitate va 

oferi mecanisme de monitorizare a accesului la datele cu caracter personal. 

HUB-ul de interconectare va implementa mecanisme pentru asigurarea unui nivel ridicat de 

disponibilitate, fiabilitate și performanță. 

HUB-ul de interconectare va conține instrumente de colaborare destinate să asigure îmbunătățirea 

continuă a cadrului de interoperabilitate și a arhitecturii guvernamentale. 

 

 Arhitectura funcţională a platformei 

Componentele arhitecturii funcționale ale platformei HUB interconectare.  
Pentru asigurarea obiectivelor PDURO, în cadrul platformei vor fi incluse mai multe componente si 

submodule împărțite pe următoarele categorii: 

• Nivel de prezentare – portalul și aplicația mobile pentru platformele IOS și Android pentru accesul 

la serviciile de e-Guvernare expuse de furnizorii de servicii publice electronice; 

• Nivel de aplicații – componentele necesare functionarii HUB-ului de interconectare si a soluției de 

management al proceselor; 

• Nivelul de date – componentele de stocare a datelor gestionate în cadrul platformei respectiv a 

datelor de auditare a activităților realizate în cadrul platformei; 

• Nivel de suport – componentele de administrare, monitorizare, backup, help desk si suport ale 

intregii platforme; 

• Securitate – componentele de securizare a datelor la nivelul platformei și la nivelul bazelor de date 

(criptare, firewall de date), auditare suplimentare față de securitatea oferită de cloudul 

guvernamental; 

• Infrastructura hardware si de comunicatii – vor fi asigurate de cloudul guvernamental  

Principalele componente funcționale, de securitate și de suport ale platformei sunt: 

• Componenta de portal prin intermediul căreia se expun către cetățeni serviciile de e-Guvernare; 

• Componenta de management al proceselor – de tip BPM; 

• HUB-ul de interconectare– bazat pe tehnologie de tip API management; 

• O solutie de management al identităților electronice care va asigura procesele: 

o Integrarea cu platforma identităților electronice PSCID; 
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o Auditarea și raportarea informațiilor corespunzătoare proceselor executate în cadrul 

soluției 

• O soluție de management al acceselor care va asigura procesele: 

o Definirea privilegiilor și serviciilor care vor fi gestionate de platforma HUB interconectare; 

o Autorizare și acces la serviciile electronice; 

• O soluție de stocare centralizată a profilelor de utilizatori aferente identităților digitale (atribute, 

roluri, grupuri, etc.) care va asigura stocarea centralizată a tuturor informațiilor corespunzătoare 

conturilor de utilizatori, a credențialelor utilizate și a permisiunilor acordate pentru rolurile mapate 

pe privilegiile definite în cadrul sistemelor țintă 

• O solutie de autentificare securizată care să permita utilizarea de credențiale de tipul „dispozitive 

de autentificare virtuale” (token/software de tip onetime password, etc), respectiv utilizarea de 

instrumente anti-malware și anti-phishing prin care utilizatorul certifica ca serviciul utilizat este 

autentic (prin personalizare) și prin care se asigură securitatea autentificării împotriva atacurilor; 

• O componenta de analiză și raportare; 

• O componenta de gestiune a informațiilor necesare proceselor de auditare; 

• Sistem de gestiune a bazelor de date în cadrul căruia se vor stoca toate instanțele bazelor de date 

aferente modulelor funcționale și portalului; 

• Soluții de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat la functionalitățile platformei  

respectiv la datele stocate pentru identitățile electronice; 

• Componente suport ale sistemului de administrare, monitorizare, asigurare proceduri de salvare a 

datelor și aplicațiilor platformei. 
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Figură - Situația actuală a schimbului de date între sistemele guvernamentale 

 

 

Figură - Situația propusă 
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Situația propusă 

 

Figură - Structura Hub interconectare 

 

 

 

Figură - Structură HUB Interconectare 
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Figură - Arhitectura platformei 
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Figură - Arhitectura HUB-ului de Interconectare  
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Figură - Arhitectura HUB-ului de Interconectare 

 

Figură - Arhitectură consolidată 

Arhitectura tehnică 
Din punct de vedere tehnic, arhitectura platformei  va fi constituită din soluții redundante în toate 

subcomponentele acesteia cu câte două noduri alocate fiecărei componente în parte astfel: 
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• Soluție cu asigurarea disponibilității și balansarea încărcării (cluster HA) pentru toate 

componentele funcționale ale platformei: 

o servere web și poarta securizare servicii electronice 

o portal  

o BPM 

o HUB Interconectare 

o analiza si raportare  

o managementul identităților electronice  

o managementul acceselor  

o stocare centralizată a profilelor de utilizatori aferente identităților digitale 

o sistem de gestiune a bazelor de date în cadrul căreia se vor stoca toate instanțele bazelor 

de date aferente modulelor funcționale și portalului; 

• Soluție cu asigurarea disponibilității de tip failover pentru componentele de securitate și suport: 

o auditare 

o firewall de baze de date și aplicații 

o administrare și monitorizare 

o salvare (backup) 

Pentru asigurarea funcționării în bune condiții a performanței platformei  PDU vor fi asigurate 

următoarele medii: 

d) Mediul de producţie - asigură funcţionarea în producţie a platformei  PDU și reprezintă mediul care 

va fi utilizat în mod direct de către cetățeni și instituțiile publice pentru definirea identităților 

electronice și furnizarea serviciilor electronice expuse prin intermediul platformei; 

e) Mediul de dezvoltare si testare – asigură mediul pe care vor fi dezvoltate și apoi testate - într-un 

mod integrat, înainte ca acestea să fie trecute în producție - toate componentele platformei; 

f) Mediul demo online pentru sesiunile de training utilizatori – asigură un mediu cu toate 

funcționalitățile implementate pentru accesul utilizatorilor pe mediul de producție;  

Toate  mediile vor avea, din punct de vedere al numărului de noduri respectiv al  modalității de asigurare 

a disponibilității si scalabilității platformei, aceeași arhitectură tehnică, diferențe existând doar la nivelul 

dimensionării acestor medii. 

Mediul de producție va fi dimensionat fără limitarea din punct de vedere al licențierii pe infrastructura 

hardware minimă solicitată; în cazul soluțiilor cu alta metrică sau modalitate de licențiere, infrastructura 

software va trebui sa asigure un minim de 10.000.000 de utilizatori finali (cetateni, persoane juridice). Se 

estimeaza ca se vor conecta un numar minim de 3000 de institutii ale administratiei publice la HUB-ul de 

interconectare. 

Mediul de dezvoltare și testare va fi dimensionat pentru asigurarea unui număr minim de 5000 de 

utilizatori. 
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Ținând cont de sensibilitatea datelor și nivelului de securitate solicitat în cadrul proiectului cât și de 

asigurarea de către producatori a suportului tehnic pentru toate componentele funcționale, de securitate 

și suport ale platformei, furnizorul este solicitat să ofere versiunea comercială (COTS) pentru tot software-

ul standard. Pentru software-ul standard furnizat se va asigura minim 5 ani de suport oferit de către 

producătorul acestuia. 

Pentru a reduce complexitatea arhitecturii, precum și costurile administrative și operaționale, platforma 

de aplicații propusă trebuie să fie pe deplin integrată la nivelul componentelor de management a fluxurilor 

si proceselor de emitere, aplicații software personalizate pentru acesta platforma.  

Platforma va fi proiectata astfel încat să funcţioneze în regim de înaltă performanţă şi disponibilitate şi 

va fi structurata pe trei niveluri, conform celor mai bune practici în domeniu: stocarea datelor, prelucrare 

şi prezentare. 

 

Managementul utilizatorilor şi accesul la platforma 
În cadrul serviciilor de eGuvernare oferite în prezent de diferite instituții publice există implementate 

mai multe modalități și soluții de asigurare a accesului la serviciile electronice care sunt strâns legate de 

sistemele informatice ce oferă aceste servicii. De regulă un sistem este configurat pentru a permite 

utilizarea unui singur tip de credențial, iar credențialele cel mai des utilizate sunt cele de tipul nume 

utilizator/parola. 

Platforma va folosi pentru gestiunea identităților persoanelor fizice solutia de IAM a PSCID. 

Asigurarea managementului utilizatorilor asigură în principal: 

• identificarea în mod unic in platforma, a fiecarui utilizator, prin crearea unei identități electronice 

unice în cadrul acesteia și definirea de conturi unice și personalizate de acces; 

• accesul utilizatorilor se va realiza doar prin autentificarea utilizatorilor. Vor exista informații de 

interes public publicate în portal care nu vor necesita autentificare; utilizarea însă a oricărui serviciu 

oferit prin intermediul portalului va fi asigurată doar dupa selectarea modalității de autentificare și 

prezentarea credențialelor de acces; 

• gestionarea centralizată și unitară în platforma a accesului utilizatorilor prin asigurarea autorizării 

utilizatorilor și componentele și modulele funcționale ale acesteia conform cu drepturilor de acces 

definite. 

Pentru asigurarea accesului cetățenilor este foarte important ca instituțiile publice să adopte modelul 

identităților federalizate, să accepte credențialele emise de alte instituții ale statului pentru accesarea prin 

intermediul PSCID. Scopul final pentru utilizatorii serviciilor electronice este acela de a avea acces la aceste 

servicii utilizând un numar limitat de credențiale de autentificare sau reutilizând credențialele existente și 

emise de alt furnizor de identități.  
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Schema de principiu a PSCID este ilustrată în figura de mai jos.

 

Figură - Schema de principiu a PSCID 

 

Caracteristicile propuse pentru PSCID sunt bazate pe profilul SAML conforme cu cerințele eIDAS ale cărui 

niveluri de asigurare sunt definite în Decizia de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1502, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul eIDAS (UE) 910/2014. 

Pentru utilizatorii  PDU care nu fac obiectul PSCID – de ex. persoanele juridice – platforma va pune la 

dispoziție propriul sistem de management al identităților și de control al accesului. Sistemele de tip IAM 

(identity and acces management) al  PDU si PSCID vor avea o relație de trust, iar sistemul PSCID va 

proviziona identitățile sale către sistemul Platforma de cloud guvernamental 

Sistemul informatic propus trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă pentru 

controlul accesului utilizatorilor interni sau externi la funcţiile aplicative ale platformei, pe baza drepturilor 

de acces specifice pentru fiecare categorie sau grup de utilizatori. 

Este necesar ca soluţia tehnică să implementeze cel puţin următoarele funcţionalităţi: 

• Posibilitatea restricţionării accesului utilizatorilor privilegiaţi la datele manipulate de aplicaţiile de 

business, prin segregarea responsabilităţii. 
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• Soluţia va permite autentificarea furnizorilor de serviciişi a altor persoane autorizate pe baza 

certificatelor digitale calificate sau a sistemului nume-parola-OTP. 

Platforma va folosi urmatoarele nivele de incredere: 

• Nivelul minim de autentificare in platforma va fi: substanțial conform Regulamentului 910/2014 

Se va introduce autentificarea cu 2 factori. Se va implementa autentificarea folosind doi factori de 

autentificare, respectiv nume și parolă și o modalitate suplimentară de tip one-time-password, prin mail 

sau folosind o aplicație mobilă. În procesul de obținere a datelor de acces se va asigura că utilizatorii sunt 

înscriși atât cu numele și parola dar și cu numărul de telefon mobil. 

• Nivel ridicat de autentificare in platforma conform Regulamentului 910/2014 

Pentru utilizatorii care au un certificat calificat valid (și nu fac obiectul PSCID) se va introduce 

autentificarea folosind certificate digitale calificate astfel încât toți utilizatorii să acceseze platforma în mod 

securizat corespunzător. 

Platforma propusa trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă pentru realizarea 

funcţionalităţilor necesare administrării sistemului precum şi pentru monitorizarea funcţionării acestuia în 

vederea urmăririi îndeplinirii obiectivelor de performanţă şi disponibilitate. 

Aceasta componentă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe generale: 

• Definirea şi documentarea procedurilor şi proceselor necesare pentru operarea soluţiei. 

• Minimum următoarele cerinţe vor fi acoperite de aceste proceduri şi definiţii de procese: 

o Operarea şi administrarea soluţiei în mod proactiv şi eficient 

o Monitorizarea permanenta a funcţionării platformei cu alertarea anomaliilor – erori sau 

avertizări legate de funcţionalitate. 

o Readucerea platformei în parametrii normali de operare 

o Persoane cu nivel mediu de cunoştinţe IT şi a produselor soluţiei să poată aplica 

procedurile definite. 

• Toate componentele soluţiei vor înregistra principalele evenimente de succes sau de eroare în 

jurnale specializate care îndeplinesc următoarele cerinţe: 

o pot fi securizate pentru a limita accesul la aceste informaţii 

o permit consultarea lor directă de către un operator uman 

o permit interpretarea prin metode programatice – sunt organizate într-un mod consistent 

şi structura este documentată. 

Platforma propusa trebuie să pună la dispoziţia administratorilor o componentă care va îndeplini atât 

funcţiile de audit informatic cât şi funcţiile de control al accesului la informaţii. 

Soluţia de audit şi control va îndeplini următoarele cerinţe generale: 

• Va păstra un istoric de tip log al activităţii utilizatorilor aplicaţiei. 

• Va permite includerea informaţiilor despre momentul în care au fost modificate anumite seturi de 

date de către utilizatori 
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Multitenant: 

Fiecare instituție și autoritate publică este responsabilă pentru conferirea drepturilor de acces 

angajaților săi, luând în considerare scopul accesării datelor, protecției datelor cu caracter personal și a 

securității cibernetice. 

 
Securitatea platformei 
Prevederi legale: 

o Participanții la schimbul de date sunt obligați să informeze autoritatea competentă în 

domeniul securității cibernetice, despre vulnerabilitățile și incidentele de securitate în 

utilizarea platformei de interconectare în termen de cel mult 24 de ore din momentul 

depistării acestora. 

o Datele transportate prin intermediul platformei sunt transportate în formă criptată.  

o Transferul datelor este organizat într-o manieră în care identitatea destinatarului este 

cunoscută în mod cert înainte de a permite destinatarului să prelucreze datele primite.  

o Prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și autoritățile publice, de 

persoane fizice și de către entitățile de drept privat în procesul de utilizare și furnizare a 

serviciilor publice prin intermediul platformei de interconectare se realizează cu 

respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter 

personal. 

o Determinarea accesului la date are loc în condițiile art. 16 alin. (3) lit. e) din Legea 242/2012 

pentru fiecare instituție și autoritate publică în parte. Fiecare instituție va acorda 

angajaților și colaboratorilor săi drepturile de acces la date conform art. 20  alin. (7). 

o Persoana vizată are dreptul să primească informațiile prevăzute la art. 13 și 14 din 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE în condițiile art. 12 din Regulament, la intervale rezonabile, 

dar nu mai mari de 1 an. 

o Administratorii registrelor de date au următoarele responsabilități :  

- să asigure implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică 

prevăzute de legislația națională, europeană și de standardele să și 

specificațiile naționale, europene și internaționale aplicabile în domeniul 

securității cibernetice;   

- să asigure existența unor procese și proceduri pentru a asigura securitatea 

operațională a serviciului;  

- să se asigure că datele stocate sau aflate în tranzit sunt protejate în mod 

adecvat împotriva  prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a 
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distrugerii sau a deteriorării accidentale printr-o combinație de protecție a 

rețelei și criptare; 

- să nu permită accesul fără drept la datele din platforma de interconectare 

aflate sub autoritatea lor și să se asigure că accesul la toate interfețele de 

servicii este limitat la persoanele autentificate și autorizate pe baza necesității 

de a cunoaște;  

- să gestioneze și să rezolve de îndată incidentele de securitate cibernetică;  

- să nu afecteze, prin acțiunile proprii, securitatea altor infrastructuri 

cibernetice;  

- să se asigure că personalul este instruit corespunzător pentru utilizarea 

platformei de interconectare și controlat periodic pentru a preîntâmpina erori 

umane sau încălcări de securitate;    

(1) Utilizatorii de date nu trebuie să se angajeze în nicio activitate care să compromită siguranța 

platformei. 

Platforma va fi proiectata astfel încât să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE precum și legislația națională în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal precum și Legea 

nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. 

Platforma trebuie să fie protejata împotriva încercărilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat 

la datele pe care aceasta le gestionează.  

Designul soluției de securitate trebuie să fie astfel conceput încât să asigure securitatea și 

confidențialitatea atât a datelor personale ale utilizatorilor, dar și a conținutului și a anumitor funcționalități 

ale aplicației, astfel încât utilizatorii să acceseze doar acele secțiuni și conținut care le este permis prin 

apartenența la un profil sau machete de securitate.  

Soluția de securitate vă fi astfel configurată astfel încât: 

- Să nu permită persoanelor neautorizate modificarea sau alterarea semantică a informațiilor din 

platforma; 

- Să asigure consistența datelor și să permită identificarea sursei datelor inițiale și a persoanelor care 

au accesat sau au înregistrat aceste date în platforma; 

- Să asigure securizarea/protecția datelor vehiculate în sistem pe mai multe niveluri – la nivel de 

acces în rețea, la nivel de aplicație și la nivel de baza de date. 

 

Prevederile de securitate vor fi implementate la următoarele niveluri ale soluției informatice propuse:  

Controlul Accesului Logic  
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- Nu se permite acces neautentificat la date și informații (mai puțin secțiunea publică a nodului). 

Orice acces în aplicație, atât la nivelul utilizatorilor cât și la nivelul altor module de aplicație, 

este precedat de identificarea, autentificarea și autorizarea accesului; 

- Parolele de acces între modulele aplicației (de ex: la baza de date) sunt stocate criptat în 

fișierele de configurare;  

- Credențialele de acces nu se transmit în clar prin rețea între componentele platformei; 

- Sesiunile de lucru inactive trebuie să expire după o perioadă de timp configurabilă (implicit 10 

minute); 

- Serviciile și porturile de comunicație folosite vor fi documentate într-o listă a serviciilor 

utilizate. Serviciile și porturile neutilizate vor fi dezactivate; 

- Platforma și componentele acesteia se vor instala și configura numai pe sisteme care au 

aplicate ultimele patch-uri de securitate.  

 

Jurnalizare, monitorizare, auditare 

Jurnalizarea evenimentelor semnificative legate de controlul accesului 

- Înregistrarea în jurnal a autentificărilor cu succes (dată, oră, adresa IP) 

- Înregistrarea în jurnal a autentificărilor fără succes (dată, oră, adresa IP) 

- Aceste jurnale vor fi disponibile în aplicație pentru vizualizare de către administratorii 

platformei. 

 

Testare de securitate 

Aplicația va fi supusă unor verificări riguroase de securitate (auditare de securitate și test de penetrare) 

pentru a se identifica și elimina orice vulnerabilități înainte de a se utiliza în producție, precum și regulat, la 

intervale definite de timp. Testele vor respecta cel puțin metodologiile OSSTM (Open Source Security 

Testing Methodology) sau OWASP (Open Web Applications Security Project). Raportul final de testare de 

securitate vă cuprinde vulnerabilitățile existente în cadrul platformei și componentelor acesteia, și va fi 

structurat astfel: 

- Sumar Executiv; 

- Obiectivele și scopul evaluării; 

- Prezentare succintă a metodologiei utilizate; 

- Descrierea contextului în care s-a desfășurat evaluarea; 

- Lista testelor de securitate efectuate; 

Prezentarea individuală a vulnerabilităților descoperite după cum urmează: 

- Descrierea vulnerabilității; 

- Catalogarea vulnerabilității; 

- Descrierea tehnică; 
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- Analiza severității și probabilității; 

- Calcularea riscului; 

- Contramăsuri recomandate pentru remediere; 

- Alte detalii și recomandări. 

Scanarea de vulnerabilități informatice se va realiza prin utilizarea de aplicații dedicate și actualizate la 

momentul realizării scanărilor. În acest sens se vor utiliza aplicații care să conțină baze de date de 

vulnerabilități la nivel de rețea, sisteme de operare, aplicații/servicii, care, pe de-o parte, trebuie să permită 

auditarea activităților realizate astfel încât să poată fi demonstrată efectuarea acestor activități și, pe de 

altă parte, să conțină baze de date actualizate cu exploit-uri (coduri care demonstrează că o vulnerabilitate 

poate fi exploatată însă fără ca platforma să fie propriu-zis compromisa). 

 

Confidențialitatea datelor 
Confidențialitatea este o activitate de bază pentru furnizarea serviciilor publice.  

În cadrul proiectului se vor respecta urmatoarele principii:  

• că urmează abordarea confidențialității prin concepție pentru a asigura securitatea modulelor și a 

infrastructurii lor complete;  

• că respectă cerințele și obligațiile juridice privind protecția și confidențialitatea datelor 

recunoscând riscurile la adresa confidențialității care reies din analiza și prelucrarea avansată a 

datelor. 

De asemenea, trebuie să asigure respectarea de către operatori a legislației privind protecția datelor, 

prin: 

• „Planuri de gestionare a riscurilor” pentru identificarea riscurilor, evaluarea potențialului impact al 

acestora și planificarea intervențiilor cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Pe baza 

ultimelor evoluții tehnologice, aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate proporțional 

cu gradul de risc; 

• „Planuri de continuitate a activității” și „planuri de rezervă și de redresare” pentru a institui 

procedurile necesare de asigurare a disponibilității funcțiilor în urma unui eveniment dezastruos și 

readucerea tuturor funcțiilor la situația normală cât mai curând posibil; 

• Un „plan de acces la date și autorizare” care stabilește persoanele care au acces la date, datele 

care sunt accesibile și condițiile accesării datelor, pentru a asigura confidențialitatea. Accesul 

neautorizat și încălcarea normelor de securitate trebuie monitorizat, și măsurile corespunzătoare 

pentru a preveni orice repetare a încălcărilor trebuie documentate si planificate; 

• Dezvoltare si testare 

Avantajele dezvoltării în cloud față de dezvoltarea software tradițională: 

o Economii – Se utilizeaza resursele de care este nevoie; 
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o Domeniu de aplicare –Numărul de scenarii diferite— mai multe browsere, mai multe 

sisteme de operare — pentru a vă asigura că software-ul funcționează pentru cât mai mulți 

utilizatori; 

o Scalabilitate – Creșterea sau reducerea fără efort a resurselor în funcție de nevoile de 

testare, de la testarea inițială de până la dezvoltarea de software de tip enerprise; 

o Viteză – Testarea software-ului pe diferite sisteme de operare, platforme, browsere și 

dispozitive simultan, reducând timpul de testare; 

o Automatizare – Folosirea cu ușurință de instrumente automate de testare a software-ului; 

o Colaborare – Dezvoltarea Agilă. 

În cloud, dezvoltatorii pot lansa noi configurații sau caracteristici, iar QA poate rula teste împotriva lor 

imediat, făcând dezvoltarea agilă mai gestionabilă. 

 

• Sandbox 

Politica de utilizare a sandbox-ului este stabilita de echipa responsabila de dezvoltare și echipele de 

securitate  SRI și conformitate STS . În schimbul unor permisiuni mai deschise, dezvoltatorii vor trebui sa  

lucreze în limitele de protecție definite de echipele de securitate și conformitate. 

Zone de acoperit în politica ADR de utilizare a mediului de dezvoltare de tip „sandbox”: 

o Clasificarea datelor: beneficiarul specifică ce clase de date sunt permise în conturile sandbox. 

Multe organizații interzic utilizarea datelor clienților (nume, adrese de e-mail, numere de 

telefon, informații de plată și așa mai departe) în mediile sandbox. 

o Conectivitate la rețea: În cadrul contractului de dezvoltare se specifica dacă rețelelor din mediul 

sandbox li se permite să se conecteze la rețele din alte medii de servicii sau partajate. De obicei, 

aceste medii sunt izolate. 

o Controlul accesului: specificați cine are acces la conturile sandbox ale cloudului guvernamental. 

Conturile pot fi fie dedicate unui singur dezvoltator, fie partajate de o echipă mică. Utilizarea 

conturilor individuale simplifică raportarea costurilor și facilitează identificarea proprietarilor de 

resurse. Conturile partajate sunt mai ușor de monitorizat și gestionat centralizat. Politica de 

utilizare ar trebui să specifice, de asemenea, că un rol de gestionare a identității și accesului 

(IAM) pe mai multe conturi trebuie implementat în fiecare cont sandbox pentru a oferi echipelor 

de securitate și conformitate accesul necesar pentru a monitoriza resursele și activitatea din 

cont. 

o Politica de etichetare: chiar și într-un cont sandbox, etichetarea resurselor este esențială. 

Etichetarea ajută să identificați cine a creat resursele, cine este responsabil pentru acestea și 

cum ar trebui să fie alocate costurile. 

• Politica ciclului de viață al resurselor: specifica cât timp pot persista resursele într-un cont sandbox. 

Aceasta este o modalitate bună de a le împiedica să devină medii de dezvoltare în umbră sau chiar 
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medii de producție. Organizațiile implementează adesea politici privind ciclul de viață pentru a 

închide resursele după un anumit număr de zile. 

• Utilizarea unor servicii calificate de asigurare a încrederii în conformitate cu regulamentul eIDAS2 

pentru a asigura integritatea, autenticitatea, confidențialitatea și nerepudierea datelor. 

 

Figură - Arhitectura fizică PDURo 

 

Se va configura un site de tip Disaster Recovery care va folosi infrastructura hardware și de comunicații 

pusă la dispoziție de cloud-ul guvernamental – în altă locație decât mediul de producție - la aceleași 

capacități cu cele ale mediului de producție. 

 
2 Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  
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Figură - Arhitectura DR 

 
Componentele software 
Componenta Portal SDG național 
Portalul SDG național reprezintă componenta prin intermediul căreia se va realiza punctul unic de acces 

către serviciile publice electronice, pentru publicul larg, persoane fizice si juridice. Aceștia vor avea acces la 

sursele de informaţii și serviciile publice puse la dispozitie de către ADR, precum și pentru instituțiile afiliate, 

care vor putea accesa și aplicații interne. 

Portalul va include următoarele secțiuni principale împreună cu funcționalitățile specifice asociate: 

• Secțiune publică; 

• Secțiune privată pentru persoane fizice și persoane juridice; 

• Secțiune privată pentru operatorii din cadrul autorităților competente; 

• Secțiune privată pentru administratorii SDG national; 

• Secțiune privată pentru administratorii din cadrul autorităților competente; 

Portalul va fi realizat pe o platformă flexibilă şi scalabilă, capabilă să asigure un grad înalt de 

standardizare şi reutilizare a resurselor şi serviciilor, cu acces rapid la aplicaţii. 

Portalul trebuie să permită actualizarea rapida și facilă a conţinutului, acțiune care se va realiza fară 

aportul specializat al unor resurse de dezvoltare, distribuirea conţinutului. 

Soluția Portal trebuie să asigure următoarele funcționalități minime:  

• unic punct de acces către aplicațiile din platforma și către rapoartele specifice; 

• include toate instrumentele necesare pentru construirea și administrarea unui portal complex, 

structurat pe mai multe niveluri de acces; 

• include funcționalități specifice de administrare de conținut pe bază de partajare, colaborare și 

automatizare de procese; 

• permite rularea Portalului pe toate distribuțiile majore de sisteme de operare prezente pe piață: 

Windows, Linux şi UNIX; 
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• asigură suport pentru apelul la distanță folosind standardul Web Services for Remote Portlets 

(WSRP); 

• asigură autentificarea unică a utilizatorilor prin intermediul rolurilor si privilegiilor ce vor fi definite 

si acordate fiecărui utilizator în parte; 

• interfața prezentată utilizatorului după autentificare trebuie să prezinte acces doar la 

informațiile/paginile web și aplicațiile la care utilizatorul are drept de utilizare conform cu rolul său 

în cadrul platformei; 

• conținutul accesat prin Portal trebuie să fie automat ajustat, pe baza rolurilor predefinite ale 

utilizatorilor în funcție de drepturile acordate; 

• interfața oferită utilizatorilor de Portal va fi în limba română, cu stil de organizare unitar, indiferent 

de utilizator și de drepturile alocate acestuia; 

• asigură efectuarea de căutări agregate folosind mai multe metode de căutare pentru interogarea 

si regăsirea informațiilor existente în platforma; 

• asigură crearea facilă de noi pagini în Portal, pentru a menține în permanență actualizată informația 

din Portal; 

• include mai multe stiluri predefinite de organizare și prezentare a paginilor de Portal, iar dintre 

aceste stiluri se va putea selecta un stil de prezentare specific Beneficiarului; 

• utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a particulariza paginile la care au acces la nivel de 

conținut, poziționare sau stil, în funcție de drepturile de personalizare acordate; 

• administratorii de portal trebuie să poată controla drepturile utilizatorilor de a particulariza 

propriile pagini, funcție de rolul acestora, sau funcție de regulile definite; 

• include un instrument dedicat pentru administrarea utilizatorilor. Acesta trebuie să realizeze 

definirea de utilizatori și parole, schimbare parole, gestiune a drepturilor de acces bazat pe grupuri 

de utilizatori/roluri astfel încât un utilizator să poată face parte din mai multe grupuri generice de 

drepturi de acces, etc. De asemenea, soluția trebuie să includă un mecanism de analiză de risc, 

care să calculeze automat un scor de risc al utilizatorului bazat pe drepturile de acces existente în 

platforma. Acest mecanism trebuie să poate simula în timp real modul în care scorul de risc al unui 

utilizator se modifică în situația în care utilizatorul respectiv solicită noi drepturi de acces, astfel 

încât aprobarea acestora să poată fi realizată având în vedere nivelul de risc total ce ar fi atins în 

cazul aprobării tuturor drepturilor de acces solicitate; 

• soluția Portal trebuie să permită utilizarea profilelor de utilizatori, administratorul putând seta 

astfel preferințele atât la nivel de profil, grup cât si la nivel de utilizator. Aceste preferințe specifică 

atât accesul pe care îl vor avea la diverse porțiuni ale portalului cât si drepturile asupra acestor 

zone; 

• utilizatorii și drepturile de acces sunt stocate și gestionate în cadrul unui sistem standard de 

autentificare unică. Accesul la oricare din aplicațiile componente ale soluției se va face utilizând o 
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autentificare unică la începutul sesiunii de lucru. La autentificare, soluția de portal trebuie să 

analizeze permanent nivelul de risc aferent autentificării utilizatorilor utilizând factori de risc ca: 

locația geografică, echipamentul utilizat pentru autentificare și comportamentul utilizatorului. Pe 

baza acestei analize, soluția va lua decizii automate care trebuie să includă cel puțin:  

o permite / refuza accesul utilizatorului,  

o transfera informațiile și operațiunea de autentificare la un operator pentru analiza 

detaliată, 

o decizie privind acceptul/refuzul accesului sau solicită un element suplimentar de 

autentificare. 

• de asemenea, soluția trebuie să permită configurarea de excepții pe baza cărora regulile specifice 

analizei de risc să nu fie aplicate pentru anumiți utilizatori / categorii de utilizatori; 

• comunicarea utilizatorilor cu soluția portal (pentru utilizare sau administrare) trebuie să poată fi 

făcută în deplina siguranță din punct de vedere al comunicației si al accesului la servicii (SSL); 

• soluția Portal trebuie să permită delogarea automată – să ofere un mecanism prin care un utilizator 

să fie delogat în cazul în care nu a mai efectuat nici o tranzacție într-o perioadă de timp (interval ce 

trebuie să poată fi setat de administrator); 

• soluția Portal trebuie să ofere opțiuni de a defini perioade de timp în care o resursă din Portal este 

disponibilă. Dacă accesul se efectuează în această perioadă și utilizatorul are drepturi de acces, 

atunci acestuia i se va permite accesul. Dacă accesul se efectuează în afara perioadei stabilite, 

atunci accesul va fi blocat, chiar dacă utilizatorul are drepturi de access pentru resursa respectivă; 

• să suporte structuri ierarhice de navigare arborescentă pentru documente; 

• să fie flexibil din punct de vedere al clienților de tip browser, al sistemelor de operare si al suportului 

pentru bazele de date; 

• să asigure administrarea prin intermediul unui browser web si să suporte delegarea administrării 

pentru controlul accesului; 

• soluția Portal trebuie sa ofere o interfață de management a drepturilor de acces prin care 

utilizatorii interni si externi sa solicite drepturi de acces la resursele platformei – inclusiv pentru 

accesul de tip administrator. Cererile de drepturi de acces vor fi analizate pe baza unor fluxuri de 

aprobare definite în soluție iar în cazul aprobării, conturile aferente vor fi deschise automat în 

platforma cu informarea utilizatorului care a generat solicitarea; 

• dezvoltarea portalului să se facă ușor, respectând standardele în domeniu. Pentru această soluția 

trebuie să ofere API-uri (Application Programming Interfaces) bine definite pentru integrarea cu 

aplicațiile existente, să ofere posibilitatea utilizării serviciilor web pentru a expune date si 

funcționalități; 

• să ofere posibilitatea de a implementa portalul într-un mediu cluster, având posibilitatea de a 

realiza balansarea încărcării, fără componente software adiționale; 
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• să ofere capabilități de preluare a utilizatorilor pe un alt nod, în cazul unei căderi hardware (fail 

over); 

• să ofere mecanisme de caching pentru paginile mai des utilizate pentru performanțe ridicate; 

• soluția Portal trebuie să includă rapoarte analitice asupra acțiunilor utilizatorilor, care să ofere 

posibilitatea de a analiza traficul și activitatea utilizatorilor pe portal și colectarea și raportarea de 

metrici pentru funcționalități, incluzând accesul la pagini, elementele constitutive ale acestora 

(web part, widget, portlet) și documente. Prin aceste metrici portalul trebuie să permită 

identificarea eventualelor tipare de utilizare (usage patterns) cum ar fi durata vizitelor pe o anumita 

pagina sau frecvența accesului la o pagină într-o anumită perioadă de timp. Metricile colectate 

trebuie sa poată fi corelate cu utilizatorul permițând apoi filtrarea datelor după atribute din profil 

cum ar fi locația utilizatorului, departamentul sau funcția (pentru utilizatorii interni – dacă este 

cazul); 

• Platforma portal trebuie sa permită colectarea următoarelor tipuri de metrici:  

o Trafic la nivelul întregii componente; 

o Trafic la nivel de pagina; 

o Metrici referitoare la conectarea utilizatorilor; 

o Metrici la nivel de elemente și performanțele acestora (frecvența utilizării, timpi de 

răspuns); 

o Metrici referitoare la operațiile de căutare realizate prin interfața unificată; 

o Metrici referitoare la documentele accesate; 

o Informații de audit: 

§ evenimente de acces – autentificări reușite, autentificări nereușite, autorizări 

reușite, autorizări nereușite; 

§ operațiile specifice de administrate, cum sunt: execute, create, delete, rename, 

chown și chmod asupra fișierelor și directoarelor din platforma trebuie să poată fi 

controlate și monitorizate pentru audit; 

§ rapoarte specifice de audit: număr resetări parole într-un interval de timp, 

utilizatori care au un anumit tip de cont de acces, conturi inactive existente in 

platforma etc.; 

§ monitorizarea periodică a drepturilor de acces in platforma si confirmarea 

acestora de către persoanele abilitate; 

• Asigurarea asistenței on-line, automatizate, pentru beneficiarii  PDU care sa ofere informații 

relevante fiecărui tip de beneficiar. Functionalitatea de asistare a beneficiarilor trebuie să permită 

minim: 

o Structurarea fluxurilor decizionale pentru dialogurile cu beneficiarul astfel încât să conducă 

la finalizarea procesului droit, conform contextului fiecărui beneficiar ce solicită informații 
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o Structură automatizată de dialog, dar personalizată contextului solicitantului 

o Notificare privind prelucrarea datelor conform cu GDPR și link la Politica de 

Confidențialitate 

o Stocare a datelor exclusiv pe teritoriul UE cu posibilitatea asigurării drepturilor de acces, 

conform GDPR 

o Interpretarea cu inteligență artificială (AI) a mesajelor utilizatorilor 

o Îmbunătățirea continuă a interpretării mesajelor primite pentru asigurarea unui suport cât 

mai eficient 

o Re-rutare a interacțiunii către un operator uman de sprijin la dorința utilizatorului 

o Posibilitate de upload (pentru stocare sau re-rutare) de documente 

o Posibilitate de scanare și prelucrare (OCR și parsare) a conținutului documentelor upload-

ate 

o Posibilitatea transmiterii automate de notificări email pentru utilizator și/sau operator, la 

finalizarea sau pe parcursul utilizării 

o Generare de documente cu template-uri customizabile 

o Actualizări (la cerere) a textelor sau a fluxului logic 

o Generare de rapoarte periodice de utilizare 

o Recomandări periodice de îmbunătățire pe baza statisticilor de utilizare 

o Suport tehnic pentru a asigura continuitatea funcționării și adăugarea de funcțiuni noi 

 
Server web si Reverse Proxy (DMZ) 
Pentru protejarea zonei de aplicații, în zona de interfațare DMZ se vor instala punctele de intrare în 

platforma pentru utilizatori, prin intermediul serverelor web și reverse proxy al căror principal scop este: 

• Să permită, din punct de vedere tehnic, vizualizarea layout-ului şi a resurselor Portal într-un 

browser Web; 

• Să se integreze cu cel puţin o soluţie de tip Single-Sign On pentru autentificarea unitară a 

utilizatorilor; 

• Să permită, din punct de vedere tehnic, accesarea aplicaţiei din browsere tradiţionale (Chrome, 

Mozilla Firefox, Edge), cât şi de pe dispozitive mobile; 

• Să asigure, prin componentele software ale serverului Web, funcţionarea în cluster  pentru a 

asigura balansarea încărcării şi disponibilitatea maximă a platformei; 

• Să ofere posibilitatea de rulare pe diverse platforme hardware și pe sistemele de operare majore 

de pe piață (Windows, Linux si UNIX) 

Serverele web trebuie sa permita prezentarea conținutului platformei către utilizatori și transferul de 

date dinspre client spre platforma (prin intermediul browserelor web). În același timp, serverele web 

trebuie să asigure primul nivel de securitate software din punct de vedere al accesului – configurare în mod 
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reverse proxy, suport pentru SSL și autentificare de baza (in conjuncție cu serverele de control acces ale 

soluției).  

Comunicațiile cu exteriorul rețelei trebuie să se realizeze atât criptat cât și în clar, în funcție de tipul 

informației. Serverele web trebuie să permită integrarea cu soluții de accelerare hardware a 

criptării/decriptării și să dispună de funcționalități de rescriere a adreselor URL. 

Din motive de securitate și usurință în utilizare, serverul web trebuie să permită implementarea unui 

mecanism de tip SSO în conjuncție cu solutia de control acces și, în același timp, să ofere suport pentru 

autentificare cu certificate digitale prin integrare cu soluția de control acces și cu o infrastructura PKI. 

În plus, serverele web trebuie sa ofere suport pentru IPv4 si IPv6 astfel încât să permită utilizarea în 

contextul noilor scheme de adresare in Internet.  

Serverele web trebuie să poată rula pe toate distributiile majore de sisteme de operare prezente pe 

piață. 

 
Componenta de management a proceselor (BPM) 
Solutia BPM trebuie să includă minim următoarele module: 

• Modul pentru regulile operaționale ale organizației; 

• Modul pentru simularea performanțelor proceselor; 

• Modulul de interacțiune a fluxurilor; 

• Modul pentru modelarea grafică a proceselor; 

• Module pentru spații de modelare colaborative și lucrul în echipă; 

• Module de monitorizare și raportare a performanțelor proceselor; 

• Modul de integrare și interconectare cu sisteme și aplicații interne și externe; 

• Modulul de management al documentelor și al datelor structurate. 

Standardul BPMN (Business Process Modeling Notation) este cel mai utilizat standard pentru a 

documenta și a reprezenta grafic procesele din cadrul unei organizații. Notatia BPMN este o modalitate de 

a documenta activitățile unui proces care permite analiștilor și dezvoltatorilor să utilizeze un model comun 

pentru a reprezenta procesele, facilitând o înțelegere comună a procesului, a etapelor și a activităților din 

cadrul proceselor.  

Utilizarea acestui standard are avantajul că procesul modelat de analiști va fi automat convertit în proces 

executabil. 

• Modulul pentru regulile operaționale ale organizației va permite modelarea ușoară a parametrilor 

procesului, parametri care pot fi modificați în timp datorită normelor legale, modificărilor interne 

ale organizației, astfel încât să nu necesite reproiectarea proceselor modelate, ci să ofere o 

modalitate ușoară de a schimba comportamentul procesului în funcție de acești factori. 

• Modulul de simulare a performanțelor proceselor va permite identificarea rapidă a factorilor care 

au un impact negativ asupra performanței și identificarea resursei umane optime astfel încât 
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procesele să aibă loc în cele mai bune condiții și cu cele mai mici costuri interne. 

• Modulul pentru procesarea modelelor grafice va permite modelarea proceselor, interfețelor web 

pentru captarea datelor, tranzițiilor între ecrane, documentarea activităților în cadrul proceselor. 

Modulul va putea permite configurarea tipului de interacțiune a proceselor, reguli pentru alocarea 

sarcinilor, reguli de expirare, activități escaladate și programul specific de lucru, reguli de alertare. 

• Modulele pentru spațiile de modelare colaborative și lucrul în echipă vor permite analiștilor, 

dezvoltatorilor și experților să colaboreze în procesul de proiectare, cu capacități de stocare pentru 

documente legislative sau reguli interne specifice organizației și să le consulte în procesul de 

proiectare. 

• Modulele de monitorizare și raportare a performanțelor proceselor vor oferi proprietarilor de 

procesare capacitatea de a urmări fluxurile de lucru, erorile și incidentele survenite în 

infrastructura de servicii și diverși indicatori care măsoară performanța oamenilor, performanța 

activităților desfășurate, costurile interne. Modulul va include, de asemenea, instrumente pentru 

construirea rapoartelor specifice, fără a necesita cunoștințe avansate de programare. 

• Modulul de integrare și interconectare cu sistemele și aplicațiile interne și externe va include 

conectori și adaptori specifici pentru tehnologie și aplicații pentru integrarea sistemelor eterogene, 

atât interne, cât și externe față de organizație. Modulul va permite schimbul de informații, 

indiferent de tehnologia utilizata pentru dezvoltarea sistemelor si aplicatiilor cu care se integreaza. 

În plus, trebuie sa asigure integritatea și coerența datelor schimbate între organizații, oferind o 

imagine reală a fluxului de tranzacții. 

• Modulul pentru comunicarea sigură a interfețelor între organizații va asigura confidențialitatea, 

integritatea și coerența datelor schimbate între organizații prin aplicarea politicilor de securitate la 

interfețele de comunicare cu exteriorul, asigurând securitatea datelor în tranzit prin criptarea 

mesajelor schimbate. 

• Modulul de management al documentelor și a datelor structurate. 

Ținând cont de volumul mare (milioane de documente) și de importanța documentelor vehiculate, este 

necesar ca modulul de management al documentelor să ofere: 

• lucrul multiutilizator / concurent; 

• administrare centralizată și management al utilizatorilor; 

• capabilități avansate de stocare, arhivare și raportare a documentelor gestionate; acesta va trebui 

să permită clasificarea acestor documente după diverse criterii; 

• flexibilitate și extensibilitate pentru reconfigurarea și extinderea modulului – în cazul apariției unor 

modificari în cerințele existente și/sau cerințe noi de business pentru platforma portal; 

• scalabilitate și un grad ridicat de disponibilitate; 

• un nivel de accesibilitate ridicat; 
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• asigurarea confidențialității și securității documentelor prin componente de criptare si anonimizare 

a datelor cu caracter personal; 

• o arhitectură scalabilă și modulară. 

Astfel, componenta de management de documente: 

• va permite definirea oricâtor tipuri si grupuri de documente. Unui tip de document i se poate atașa 

un număr nelimitat de metadata/indecși; 

• va permite stocarea unei game variate de conținut în format electronic, de la imagini scanate ale 

documentelor pe hârtie, la documente create cu editoare de text, foi de calcul tabelar, fișiere video 

AVI, MPG, fișiere audio MP3, fișiere grafice: BMP, PNG, JPG, GIF, fisiere text: PDF, TXT, HTML, 

desene CAD, documente semnate electronic etc. Documentele trebuie păstrate independent de 

sistemul de baze de date utilizat pentru a evita creșterea dimensiunii bazei de date și îngreunarea 

timpului de raspuns. Astfel, în baza de date se vor pastra doar legături catre documente/fișiere, 

alături de datele asociate specifice; 

• trebuie să fie complet localizată în limba română; 

• trebuie să ofere metode flexibile de asociare de metadate (indecși) diverselor tipuri de documente 

definite în platforma. Fiecare tip de document din platforma poate avea propriul set de metadate 

sau poate avea seturi comune de metadate cu alte tipuri de documente. Aceste metadate pot fi de 

asemenea grupate în seturi de metadate care să poată fi asociate la comun, într-o manieră 

repetitivă tipurilor de documente dorite; 

• trebuie să permită înregistrarea/controlul de revizii și/sau versiuni multiple ale documentelor 

generate de MS Office sau alte formate de tip office; 

• trebuie să permită (prin configurare) să ofere acces selectiv utilizatorilor la anumite versiuni/revizii 

ale documentelor; 

• trebuie să ofere funcționalități de lucru offline; 

• trebuie să ofere funcționalități de creare de noi documente pe bază de șabloane (templates) 

precum și administrarea șabloanelor respective; 

• trebuie să permită utilizatorilor să efectueze modificări pe documentele generate automat, înainte 

de salvarea și indexarea acestora în platforma; 

• trebuie să permită generarea automată de documente prin intermediul unor task-uri de workflow 

dar și on-demand; la cererea utilizatorului, acesta poate selecta tipul de șablon si genera 

documentul automat, fără a utiliza o acțiune de workflow; 

• trebuie să ofere funcționalități de separare a conținutului/paginilor unui document și crearea de 

mai multe documente din documentul sursă; 

• trebuie să ofere abilitatea ca oricare document încărcat în platforma să conțină un nume 

autopopulat, dinamic, în baza valorilor metadatelor asociate, oferind astfel o descriere mai 
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detaliată a documentului. Această descriere trebuie sa fie disponibilă pentru a fi afișată în lista de 

elemente returnate la o interogare, astfel încât utilizatorul să identifice documentul/documentele 

returnate, fără a fi nevoie să le deschidă; 

• trebuie să ofere capabilități de căutare în conținutul documentelor, fie ele fișiere text sau de alta 

natură, documente OCR-izate în prealabil chiar de platformă; 

• trebuie să ofere posibilitatea de a face căutări mixte bazate atât pe valori ale indecșilor, notelor 

adaugate pe documente precum și în conținutul documentelor; 

• motorul de cautare trebuie să permita capabilități de căutare unică („one search”) într-o selecție 

care să cuprindă documente de orice tip și orice format (text, imagine, PDF, Office, video, etc); 

• pentru a putea procesa volume mari de fișiere generate în afara platformei, platforma trebuie să 

dispună de un procesator de import documente, care să ofere funcționalități automatizate de 

import, clasificare și indexare de volume mari de documente de orice tip; 

• metadatele (indecșii) asociate fișierelor ce vor fi încărcate trebuie să poată fi preluate din fișiere 

ASCII text sau XML; componenta de management de documente trebuie să ofere opțiuni flexibile 

de configurare a importului în baza fișierelor cu delimitatori și separatori definiți de utilizator; 

• la finalul procesului de import, procesatorul trebuie să genereze un raport care să conțină:  timpii 

de procesare, numărul și tipurile de documente încărcate în platforma și orice erori sau alerte 

pentru evenimentele care s-au produs pe parcursul procesului de import în masă; 

• interogări în baza de date – pe baza valorii unice a unui index, platforma trebuie să poată realiza o 

interogare în propria baza de date sau în altă bază de date utilizată de organizație pentru a popula 

automat alți indecsi definiți prin secvența de autopopulare; 

• recunoașterea automată a tipului de document în baza unor coduri de bare, zone fixe și/sau 

metadate; 

• extragerea automată de indecși din conținutul documentului, fie prin definirea unor zone fixe 

(acolo unde documentul are o structură standard), fie prin definirea unor tag-uri, cuvinte cheie; 

• trebuie să auditeze orice acțiune pe document de-a lungul ciclului de viață al acestuia în modul, 

respectiv să poată furniza informatii despre cine și când: 

o a vizualizat documentul 

o a adăugat/modificat indecși 

o a adăugat note 

o a tipărit 

o a trimis pe e-mail 

o a șters valori ale metadatelor, notelor 

o prin ce etape de workflow a trecut documentul 

• trebuie să auditeze, prin reținerea informațiilor enumerate mai sus, orice etapă de workflow prin 
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care a trecut documentul: 

o când a intrat (data si ora) în etapa de workflow 

o cand a ieșit (data si ora) din etapa de workflow 

o utilizatorul care a preluat / scos documentul din etapa respectiva 

• trebuie să ofere capabilități ce permit unui administrator, direct din aplicația client să realizeze un 

audit ad-hoc asupra unor activităti de platforma (de exemplu toate documentele accesate de un 

anumit angajat într-o anumita perioadă etc.); 

• trebuie să permita unui administrator de sistem să creeze rapoarte personalizate de audit a 

etapelor asociate unui proces de workflow, în vederea analizei performanței proceselor. 

• trebuie să ofere opțiuni de mobilitate, putând fi accesat de pe diverse echipamente mobile (iOS 

sau Android); 

• trebuie să ofere un Client Web integrat care să ofere funcționalități de captură, incărcare, indexare, 

căutare, consultare, modificare de documente și interactiune cu modulul workflow; 

• serverul Web al platformei de management al documentelor trebuie să poata funcționa cu 

SSL/HTTPS; 

• trebuie sa permită captura de informații prin intermediul formularelor personalizabile de tip HTML; 

• trebuie să pună la dispozitie un designer nativ de formulare electronice, de tip „point-and-click” 

care să permită, folosind metode de tip „wizard”, crearea de formulare de preluare a informației, 

utilizarea indecsilor documentelor dar și crearea de câmpuri specifice formularelor, controale 

avansate de validare, reguli dinamice, acțiuni, capabilități de calcul formule; 

• trebuie să permită opțiuni de import a mesajelor de e-mail și atașamentelor prin operațiuni de tip 

„drag-and-drop” în folderele definite în clientul de mail; 

• trebuie să permită e-mailurilor și atașamentelor să fie importate și indexate automat, fără 

intervenția umană, în baza unor reguli predefinite anterior; 

• trebuie să ofere posibilitatea unui utilizator să acceseze funcționalitățile sale direct din clientul de 

e-mail: 

o Căutare 

o Utilizare de interogări personalizate 

o Căutare și consultare dosare electronice 

o Modulul de workflow 

o Import de documente 

o Atașare de documente la un e-mail direct din depozitul de documente 

o Creare de documente noi 

o Crearea de noi formulare electronice 

• pentru a asigura protecția automată a datelor cu caracter personal, platforma de management 
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documente trebuie să permită funcționalități automate și avansate de redactare automată, 

respectiv să permită configurarea de redacții la nivel de tip de document (imagine), pe bază de 

șiruri de caractere definite sau expresii regulate. Platforma să permita procesarea documentelor 

atât în vrac (seturi mari de documente) cât și într-un mod ad-hoc. Procesorul de redactări automate 

să plaseze adnotări în așteptare pentru redactare în document, vizibile pentru verificare. Utilizatorii 

desemnați să poată verifica și aproba redacțiile de documente, acestea fiind „arse” permanent în 

imagine, astfel încât textul selectat să nu mai fie vizibil. Procesul de redactare poate fi, de 

asemenea, automatizat, fără revizuirea de către utilizator. Funcționalitatea de redactare automată 

trebuie să permită atât redactarea/arderea permanentă a zonei extrase dar și salvarea (la cerere) 

a unei copii a documentului original; 

• platforma trebuie să suporte facilități de criptare standard AES 256 bit atât la nivel de bază de date 

(pentru metadatele aferente documentelor) cât și pentru fișierele stocate pe mediile de stocare 

aferente platformei sau pentru traficul de rețea.  

 
HUB de Interconectare 
Abordarea implementarii serviciilor de e-guvernare prin tehnologii orientate pe servicii  încurajează 

reutilizarea (conform Cadrului Național de Interoperabilitate). La trecerea în producție se va publica 

catalogul serviciilor inclusiv politica privind crearea, implementarea și administrarea serviciilor. 

Conform Cadrului Național de Interoperabilitate se solicită o arhitectura de tip servicii, modulară și care 

să permita integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme si servicii.  

Pentru integrarea componentelor în arhitectura de tip servicii se impune existența unei infrastructuri 

care să ofere suport pentru: 

• utilizarea standardelor deschise - XML/JSON si WS-*; 

• managementul ciclului de viață a serviciilor web; 

• ansamblarea componentelor SOA sub forma de aplicații compozite; 

• definirea sub-componentelor de aplicatii SOA folosind un limbaj de tip workflow bazat pe 

standarde deschise. 

Pentru asigurarea interconectarii si integrarii solicitate, componenta SOA trebuie să asigure: 

• Să ofere suport complet pentru dezvoltarea, testarea, execuția, monitorizarea, optimizarea și 

administrarea aplicațiilor compozite; 

• Să ofere suport pentru soluții moderne și deschise de integrare conform principiilor și conceptelor 

arhitecturilor Orientate pe Servicii (SOA) si Orientate pe Evenimente (EDA) 

• Să fie bazată pe standardele deschide de interoperabilitate a aplicațiilor WS-I Basic Profile, WSDL, 

WS-*, XML/JSON, SOAP, UDDI; 

• Mediul de dezvoltare să asigure dezvoltarea și instalarea aplicațiilor compozite SOA pe serverele 

de execuție și să permită scrierea de suite de teste asociate modulelor de aplicatii 
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• Să permita modelarea declarativă a proceselor de afaceri utilizând un standard recunoscut mondial 

(BPEL), cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat al platformei; 

• Să permita definirea proceselor organizaționale - BPEL sau echivalent - in aplicatii composite; 

• Să ofere suport pentru comunicatii sincrone și asincrone inter-aplicații; 

• Să ofere mecanisme transparente de persistenta a starii aplicatiilor si informațiilor de audit într-o 

baza de date relațională ; 

• Să permită folosirea canalelor de notificare moderne pentru informarea utilizatorilor despre 

evenimentele semnificative apărute în aplicații; 

• Pentru interacțiunea umană cu aplicatiile compozite, să ofere șabloane predefinite de dirijare a 

activităților către utilizatorii cu roluri specifice la nivelul fluxurilor; 

• Să se integreze cu soluții de tip Service Registry bazate pe standardul deschis Universal Description 

Discovery and Integration (UDDI); 

• Să permită auditarea și înregistrarea fluxurilor executate sau în curs de execuție precum și a datelor 

transportate; 

• În scopul detectării problemelor de performanță, infrastructura de execuție să permită colectarea 

permanentă de statistici de execuție pentru fluxurile instalate; 

• Să includă un modul dedicat de stocare și evaluare a regulilor de business externe aplicațiilor 

modelate, pe care personalul non-tehnic să le poata accesa și modifica on-line prin intermediul 

unei console web; 

• Implementarea unui mecanism de export al informațiilor – variabile proces, activități, excepții – din 

aplicații direct în baze de date relaționale sau cozi de mesaje ; 

• Facilități de activare a auditării în cazul terminării cu eroare a unui flux; 

• Să ofere mecanisme de definire, înregistrare și consum de evenimente utilizând filtre 

personalizabile în cadrul aplicatiilor compozite SOA; 

• Să permită monitorizarea în timp real a indicatorilor de tipul Key Performance Indicators (KPI); 

• Să permită monitorizarea în timp real a SLA-urilor de business sau operaționale; 

• Să colecteze date utilizând diferite canale de date precum conexiuni la baze de date relaționale sau 

cozi de mesaje; 

• Definirea și prezentarea tablourilor de bord se va putea face de către personal non-tehnic utilizând 

un simplu browser web; 

• Soluția va permite definirea de alerte și planuri de acțiuni asociate nerespectării KPI-urilor și SLA-

urilor impuse sau altor evenimente ale platformei; 

• Integrarea aplicațiilor se va face utilizând serviciile unei componente de tip magistrală de mesaje. 

Această componentă va oferi suport pentru: 

o virtualizarea accesului la funcționalitățile de aplicații; 
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o conectarea la diferite tehnologii și sisteme de aplicatii; 

o transformarea mesajelor schimbate între aplicații; 

o rutarea mesajelor între diferitele sisteme integrate; 

o livrarea sigură a mesajelor între sisteme. 

• Suportă transformări și manipulări de date complexe pentru implementarea de fluxuri de mesaje; 

• Tipurile de mesajele transportate suportate de soluție vor fi: XML/JSON, text, ne-tipat, binar, 

attachment; 

• Platforma va include capabilități extinse de transformare a mesajelor XML/JSON utilizând 

standarde deschise W3C Extensible Stylesheet Language (XSL) si XQuery; 

• Oferă soluții de conectare predefinite la principalele tipuri de tehnologii: baze de date relationale, 

cozi de mesaje (Java JMS, Oracle Advanced Queuing (AQ), IBM MQ sau tehnologii similare), sisteme 

de fisiere, servere FTP; 

• Suportă soluții de conectare la sisteme de aplicații; 

• Oferă un cadru de dezvoltare pentru noi soluții de conectare la sisteme externe bazat pe standarde 

deschise; 

• Oferă servicii de transport cu suport pentru persistența datelor; 

• Oferă servicii de transport cu suport pentru garantarea livrării datelor; 

• Include capabilități extinse de transformare și dirijare a datelor bazate pe conținutul transportat; 

• Soluția va implementa următoarele modele de servicii: sincron cerere/raspuns, asincron one-to-

one; 

• Magistrala de Mesaje va oferi posibilitatea definirii, la momentul execuției, a adreselor de 

destinație a mesajelor (Dynamic Routing), eventual prin interogarea unei solutii de tip Service 

Registry utilizând standardul UDDI; 

• Soluția va implementa mecanisme de control și garantare a livrării mesajelor; 

• Specificarea și modificarea fluxurilor de mesaje să se poată face folosind un simplu browser web; 

• Managementul încărcării/ livrării mesajelor către serviciile destinație înregistrate la nivelul 

magistralei de mesaje folosind cozi de mesaje tampon care permit:  

o definirea concurenței maxime admise de serviciul destinație; 

o definirea unei perioade de expirare pentru mesajele trimise; 

o definirea de priorități asociate mesajelor. 

 
Componenta SGBD 
Sistemul de gestiune al bazelor de date relaționale trebuie să fie un sistem de gestiune a bazelor de date 

de tip relațional si să ofere posibilitatea de a rula pe diverse platforme hardware precum și pe sistemele de 

operare majore existente pe piață (Windows, Linux, Unix), oferind urmatoarele capabilități: 
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• posibilitatea de a suspenda temporar operații consumatoare de resurse (de exemplu încărcări 

masive de date), cu reluarea ulterioară a acestora în momentul când platforma permite precum și 

posibilitatea de a implementa scheme de prioritate în modul de accesare a bazei de date în funcție 

de tipul de utilizator inclusiv limitarea numărului de procesoare folosite de baza de date fara a fi 

necesara folosirea unei soluții de virtualizare ; 

• parametrii de memorie să poată fi ajustați dinamic și automat de către baza de date astfel încât 

zonele de memorie să fie dimensionate în concordanță cu tipul de operații ce se desfășoară la un  

moment dat, iar pentru a face față unui numar foarte mare de utilizatori, baza de date trebuie să 

ofere un mecanism de connection pooling care să optimizeze folosirea resurselor server-ului la 

operațiile de tip login/logout.  

Baza de date trebuie să permită funcționarea într-o arhitectură de disponibilitate înaltă de tip cluster 

activ-activ asigurându-se toleranța la defecte hardware sau nefuncționare planificată, scalabilitatea și 

disponibilitatea crescută a platformei. Din punct de vedere al performanței bazei de date, fiecare nod al 

cluster-ului bazei de date trebuie să poată fi capabil să acceseze date din memoria cache a celorlalte noduri 

reducând astfel la minim necesitatea de a citi blocurile de date direct de pe disc. Totodată, arhitectura de 

tip cluster trebuie să asigure și o balansare a încărcării între noduri la nivelul cererilor și execuțiilor pe baza 

de date aflată în cluster oferind o încărcare uniformă a acesteia, iar din punctul de vedere al utilizatorilor 

trebuie să ofere o disponibilitate de tip 24x7 în cazul apariției unei defecțiuni hardware la unul din serverele 

cluster-ului de baza de date. Securitatea tranzacțională în cazul apariției unor erori hardware sau software 

în clusterul de baza de date trebuie sa fie tratata de mecanismele interne ale bazei de date iar in cazul unei 

defectiuni hardware si/sau software să permită reconectarea automată la nodul sau nodurile rămase 

disponibile.  

Din punct de vedere al operațiunilor de administrare baza de date trebuie să ofere mecanisme interne 

de monitorizare și diagnosticare continuă și care să pună la dispoziția administratorilor informații pentru 

ușurarea luării deciziilor în administrare, automatizând colectarea de paramteri de funcţionare ai bazei de 

date, precum și stocarea acestora pentru a putea furniza o imagine pe termen lung a modului de 

funcţionare a bazei de date. Soluția de baza de date trebuie sa ofere un utilitar grafic pentru modelarea 

relaţională şi dimensională a datelor precum și o unealtă cu interfață grafică accesibilă web pentru 

administrarea bazei de date, care să includă urmatoarele facilități: 

• construirea și executare scripturi SQL; 

• gestionarea obiectelor bazei de date; 

• efectuarea de funcții de backup si restaurare; 

• administrare a utilizatorilor; 

• monitorizarea bazei de date si vizualizarea fisierelor de tip log ; 

• vizualizarea în timp real a încărcării bazei de date, a activității utilizatorilor, a operațiilor mari 

consumatoare resurse (I/O si CPU) precum și rapoartarea acestor evenimente către administratori. 
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Din punctul de vedere al operațiunilor de backup, baza de date trebuie să permită operațiuni de backup 

și restaurare a datelor în regim de lucru online, salvarea totală și/sau parțială a bazei de date atât pe disc 

cât și direct pe bandă iar toate aceste operațiuni să fie făcute într-o formă unitară, centralizată și ușor de 

administrat. De asemenea, pentru optimizarea timpului alocat acestor operațiuni, baza de date trebuie să 

permită compresia și efectuarea de backup numai pentru fișierele care au suferit schimbări de la ultimul 

backup și pentru fișierele nou create (backup incremental) și să permită citirea și scrierea paralelă (simultan 

din/în mai multe fișiere) în timpul operațiilor de backup și restore. În funcție de nevoie, baza de date trebuie 

să permită, pe baza datelor de backup restaurarea parțială asigurând o imagine consistentă a acesteia de 

la un moment de timp specificat de cel ce realizează operația de restaurare. 

Ca și mecanisme de securitate oferite, baza de date trebuie să permită aplicarea simultană a mai multor 

politici de securitate pe un același obiect al bazei de date precum și posibilitatea de a restricționa accesul 

utilizatorilor la nivel de înregistrare și coloană într-o tabelă. Din prisma activităților de audit baza de date 

va oferi o listă cu operațiile pe care un grup sau o clasa de utilizatori le poate executa și va avea abilitatea 

de a se ajusta la gradul de detalii, capturate de către facilitatea de audit prin introducerea de politici de 

audit care să determine când un utilizator este sau nu auditat (spre exemplu situația când utilizatorul 

accesează doar anumite informații dintr-o tabela sau când conectarea nu se face printr-o anumită 

aplicație). 

 
Componenta de Business Intelligence 
Componenta de Business Intelligence (analiza si raportare) va avea rolul de a permite accesul din 

interfața web, mobil sau PC la informații și analize avansate sub forma de rapoarte și dashboard-uri 

prezentate sub diverse forme (tabular, graphic, hartă, combinații de reprezentări). Modulul trebuie să 

permită analize avansate și integrarea cu multiple surse de date, atât interne instituției, cât și externe, 

pentru a permite angajaților să ia decizii informate și a trimite rapoarte și analize statistice către alte 

instituții sau intern.  

În cadrul soluției, va exista posibilitatea de vizualizare de rapoarte și dashboard-uri într-un mod dinamic, 

cu posibilități avansate de a interacționa direct cu datele (capabilități de tipul “drill”).  

Componenta de business intelligence va oferi o interfață web prin care utilizatorii să poată interacționa 

cu toate componentele platformei, atât pentru accesul la rapoartele și tablourile de bord existente, cât si 

pentru a crea noi analize ad-hoc. Componenta de BI va oferi posibilitatea de a prezenta informația în 

formate multiple cum ar fi grafice, tabele, tabele pivotante, combinații de grafice și tabele, hărți, iar atunci 

când un raport include o reprezentare multiplă (ex text si grafic) a aceleiași informații, componenta de 

business intelligence va trebui să permită afișarea informatiei fara a repeta execuția interogarii. Pentru o 

mai bună vizualizare si intelegere a informatiilor afișate, este necesar ca aplicația de raportare să poată 

afișa pe o hartă anumite valori identificate drept critice, să semnalizeze depășirea unor praguri ale acestor 

valori, să semnalizeze apariția unor evenimente. 
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Componenta de BI trebuie să ofere posibilitatea modelării datelor și prezentarii informației într-un 

format familiar utilizatorilor finali, astfel încât aceștia să poată accesa informațiile disponibile fără a 

cunoaște structura și particularitățile fiecărei baze de date accesate. Acest nivel de metadate expus 

utilizatorilor trebuie să fie comun la nivelul tuturor modulelor sistemului de raportare și analiză.  

În cadrul acestei componente, rapoartele vor putea fi construite pe baza datelor existente în diverse 

surse de date structurate sau nestructurate, de pe platforme diferite (Oracle, SQL Server, DB2, fisiere de 

tip csv, fisiere xls, fisiere txt, etc.), în mod transparent pentru utilizatorul final. Rapoartele analitice vor 

putea fi construite pe un număr variabil de interogări analitice, fără ca instrumentul de business intelligence 

să limiteze numărul de astfel de interogari. O aplicație de analiză sau raportare trebuie să nu fie limitată la 

un anumit număr de surse de date, și să permită analiza simultană fără a se limita la un anumit număr de 

surse de date.  

Modulul de Business Intelligence trebuie să permită conectarea la sursele de date interne, dar și 

adăugarea de surse de date externe, crearea de asocieri automate sau manuale între diferitele surse de 

date, tabele și încărcarea acestor date în memorie pentru analize performante și de mare viteza. 

Numărul de utilizatori al soluției de tip BI este de 50. 

Cerințe funcționale 

Pentru accesibilitatea ridicata a informațiilor prezentate, componenta de BI trebuie să aibă următoarele 

funcționalități generale: 

• Posibilitatea de drill down / drill up (afișarea datelor agregate și detalierea acestora pe baza 

ierarhiilor implementare) sau drill through (posibilitatea de a naviga către un alt raport/dashboard 

preluând contextul raportului din care s-a declanșat acțiunea), atât pentru rapoarte cât și pentru 

grafice; 

• Trebuie să permită analiza In-Memory pentru o performanță ridicată și pentru lucrul cu volume 

mari de date; 

• Trebuie să permită crearea de modalități de vizualizare moderne, prin tehnici avansate de 

înțelegere și asociere a datelor; 

• Trebuie să permită conectarea simultană la multiple surse de date și crearea automată a unui 

model asociativ a datelor pentru a nu limita analiza și raportarea la modele ierarhice; 

• Trebuie să permită asocierea automată a datelor din diverse surse pe baza informațiilor identificate 

în surse și să recomande automat cele mai potrivite asocieri ; 

• Trebuie să permită identificarea automată, direct din surse de date a eventualelor anomalii sau 

redundante; 

• Trebuie să permită crearea de mai multe pagini de calcul în cadrul aceleiași aplicații de analiză și 

pastrarea selecțiilor făcute anterior pentru o analiză consistentă; 

• Trebuie să permită salvarea ca “bookmark-uri” a anumitor selecții specifice pentru analize rapide 

sau generarea de rapoarte rapide; 
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• Trebuie să permită crearea de prezentari dinamice direct din aplicațiile de analiză cu descoperiri 

din date, rapoarte și statistici și din prezentare să se poată intra imediat în aplicație pentru detalii 

suplimentare din aceeasi interfață; 

• Trebuie să permită inserarea de imagini grafice, text, adnotări în prezentarile de raportare direct 

din aplicațiile de analiză și raportare (interfață de prezentare/analiză); 

• Trebuie să permită o cautare în toate datele analizate direct din interfața de analiză; 

• Trebuie să permită capabilități avansate de integrare a datelor, prin crearea de legături din surse 

de date multiple, fără a fi nevoie de aplicații externe (pentru modelarea datelor de ex.) sau “Data 

Warehouse”; 

• Trebuie să permită crearea modelului de date analizate direct în memoria serverului, într-o 

maniera dinamică, automată; 

• Trebuie să nu aibă restricții la numărul de aplicații de analiză, aplicații de tip panou de bord, sau 

numărul de rapoarte generate; 

• Aplicațiile de analiză și rapoartele trebuie să poată fi accesate dintr-un portal web din intranet sau 

internet de un număr nelimitat de utilizatori (care vor avea drept de « read »/doar vizualizare a 

rapoartelor); 

• Trebuie să conțină o interfață adaptabilă automat la orice dispozitiv mobil de tip smartphone sau 

tabletă; 

• Trebuie să permită integrarea de aplicații de analiză în orice interfață web – analize încorporate; 

• Trebuie să permită utilizatorilor cu drepturi corespunzătoare crearea/modificarea de aplicații și 

pagini personalizate pe model de analize self-service, pe care ulterior să le poată face publice/ 

accesibile de către alți utilizatori; 

• Trebuie să permită publicarea analizelor personalizate într-un flux colaborativ pentru a permite 

accesul mai multor utilizatori la aplicații personalizate; 

• Va permite accesarea informațiilor prin portalul de business intelligence, iar prin folosirea 

funcționalităților instrumentului de raportare, va permite salvarea rapoartelor în diferite formate 

cum ar fi Excel, PDF, Word, HTML, Powerpoint etc.; 

• Componenta de business intelligence va permite modificarea tablourilor de bord sau a rapoartelor 

(fără costuri de licențiere suplimentare) și va oferi posibilitatea includerii rapoartelor/graficelor în 

tablouri de bord pentru toți utilizatorii finali, fără costuri de licențiere suplimentare; 

• Trebuie să permită crearea și configurarea pe baza unui orar prestabilit de trimitere de rapoarte în 

format Word, PDF, Excel, HTML via email sau într-o locație de stocare accesibilă centralizat; 

• Componenta de BI nu trebuie să limiteze accesul utilizatorilor la o singură sursă de date, permițând 

combinarea rezultatelor obținute de pe platforme diferite la momentul interogării, astfel încât 

setul de date rezultat să fie unitar. Pentru funcționare optimă și cu performanță ridicată, 

componenta de business intelligence trebuie să se poată conecta simultan la multiple surse de 
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date, să încarce în memoria serverului de analiza datele necesare folosind algoritmi de compresie 

avansați și să permită analiza asociativă, nerestricționată de anumite interogari SQL specifice; 

• Trebuie să permită utilizatorilor să descopere informații, fără a fi necesare cunoștinte de baze de 

date sau limbaj SQL. De asemenea, nu trebuie să limiteze la o anumita structură ierarhică analiza 

de informații, ci în momentul selectării oricărui câmp de date să asocieze automat acel câmp cu 

informațiile relevante și nerelevante într-o interfață grafică intuitivă; 

• Soluția trebuie să beneficieze de un motor de căutare avansat, care să permita căutarea în toate 

sursele de date analizate dar și în obiectele de vizualizare (grafice, tabele, etc.) astfel încât un 

utilizator să poată accesa rapid și în orice moment informații de raportare și analiză specifice; 

• Utilizatorii platformei vor putea fi preluați din sisteme LDAP, însă componenta de raportare va 

trebuie să ofere capabilități proprii de definire a rolurilor pentru restricționarea în detaliu a 

accesului la rapoarte; 

• Instrumentul de raportare trebuie să ofere un mecanism de programare a execuției rapoartelor 

sau a preîncărcării în serverul de BI a unui set de date astfel încât sa minimizeze timpii de executie 

ai interogărilor analitice, în funcție de sursele de date; 

• Componenta de BI va trebui să permită vizualizarea trasabilitătii unei componente dintr-un raport 

și, dacă aceasta reprezintă o valoare calculată, să permită vizualizarea formulei de calcul utilizate, 

integrând informațiile de calcul din instrumentul de business intelligence cu reguille de 

transformare aplicate in instrumentul de ETL. Componenta de Business Intelligence trebuie să aibă 

integrat propriul modul ETL. 

Cerinţe pentru componenta de raportare cu format fix 

Această componentă trebuie să asigure posibilitatea de generare de rapoarte cu conținut fix pentru 

utilizatorii care nu au, prin natura activităţii pe care o desfășoară, necesități de modificare de rapoarte sau 

creare de rapoarte noi sau în cazul rapoartelor de natura oficială, cu formă fixă, destinate consumului în 

masa sau imprimarii şi distribuirii în formă fizică.  

Solutia de Business Intelligence trebuie să beneficieze de un modul de generare, distribuție și planificare 

automată de rapoarte către utilizatori cheie. 

Rapoartele trebuie să poată fi trimise automat la anumite ore, prin email, în format PDF sau Microsoft 

Office. Calitatea imaginilor grafice din rapoarte trebuie să fie foarte bună pentru a permite vizualizarea 

graficelor dar si mărire de calitate (zoom in). 

Soluția trebuie să permita crearea și publicarea de rapoarte în format HTML pentru a putea fi afișate 

ușor pe orice site web. 

Crearea de rapoarte pentru distribuție trebuie să se facă simplu din aplicațiile de analiză, folosind acțiuni 

de tip drag-and-drop, editoare dedicate de rapoarte, creare, atașare și editare de imagini grafice. 

Un raport trebuie să permită consolidarea de informații din mai multe aplicații de analiză care, la rândul 

lor, accesează una sau mai multe surse de date. 



 

Neclasificat 
283 

Rapoartele trebuie să poată fi trimise automat și, în funcție de utilizatorii recipienți, să permită filtrarea 

informațiilor persoanlizate pentru utilizatori. 

Rapoartele trebuie create și gestionate centralizat pentru a fi distribuite în funcție de necesități la un 

număr mare de recipienți. 

Componenta de raportare cu format fix va permite reprezentarea informației atât în format tabular cât 

și în format grafic. Selecția datelor ce urmează a fi afișate în aceste rapoarte se va face dinamic, utilizatorul 

putând preciza la momentul de execuției criteriile de filtrare a informației.  

Din punct de vedere al surselor de date, componenta de raportare cu format fix trebuie să permită 

accesarea informației din surse de date și tehnologii diferite cum ar fi: 

• baze de date relationale: SQL Server, Oracle, DB2, etc.  

• baze de date multidimensionale: SQL Analysis Services, Oracle OLAP, etc. 

• fisiere: XML, CSV/Tab, Excel, MDB 

• Servicii Web 

Cerințe de platformă  

• Componenta de analiză și raportare managerială trebuie să fie scalabilă și să dispună de mecanisme 

de clustering a componentelor (de prezentare sau la nivel de server de acces la date), astfel încât 

să poata fi folosite resurse hardware suplimentare. 

• Componenta de BI va oferi funcționalități de încărcare a datelor și analizelor direct în memoria 

serverului pentru optimizarea performanței și pentru a evita supra-încărcarea surselor de date 

tranzacționale.  

• Componenta de raportare trebuie să ofere suport pentru funcționarea și, în cazul în care unul din 

servere este nefuncțional (de exemplu mentenanță sau defect), fără ca utilizatorul să fie 

deconectat de la platforma (continuarea activității trebuie să fie transparentă pentru utilizatori).  

• Modulul de analiză și raportare trebuie să dețină propriul modul SDK care să permită conectarea 

via web service pentru printarea de rapoarte, crearea, copierea sau ștergerea de rapoarte sau 

obiecte analizate, schimbarea modelului de securitate și adăugarea sau monitorizaarea 

performanței 

• Platforma trebuie să permita crearea rapidă de soluții compatibile cu standardul JSR168, Web 

Services sau alte standarde de integrare portal 

• Modulul de BI trebuie să poata fi accesat via portal sau direct de pe stații de lucru Windows, Mac 

OS sau Linux 

• Modulul de raportare trebuie să fie compatibil cu o serie de standard deschise cum ar fi: 

Websockets, REST, HTML5, CSS3, Javascript, ODBC, OLEDB, LDAP, ActiveDirectory, TLS/SSL, XML 

• Trebuie să suporte integrarea Microsoft Active Directory NTLM/Kerberos și/sau alte sisteme LDAP 

• Toate informațiile în tranzit trebuie sa fie criptate cu TLS 
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• Platforma trebuie sa ofere un set complet de API-uri și să permită dezvoltare web folosind 

tehnologii ca HTML5, JavaScript si CSS 

• Modulul de BI trebuie să permită securitate avansată, acces diferențiat pe roluri al utilizatorilor, 

acces diferențiat la aplicații de analiza diferite 

• Modulul trebuie să permită instalarea tuturor componentelor sale pe un singur server, cu 

posibilitatea de a fi scalabil ușor într-o arhitectură de înaltă disponibilitate și balansare a încărcării 

• Administrarea utilizatorilor, monitorizarea performanței și gestionarea accesului trebuie să se facă 

centralizat, dintr-o interfață de administrare web 

• Utilizatorii care crează aplicații de analiză, raportare și vizualizare a datelor trebuie să beneficieze 

de un instrument de tip “asistent de creare” aplicații de vizualizare dar și de posibilitatea accesării 

lor prin script-uri 

• Aplicatiile și obiectele utilizate în analiză trebuie să fie create prin metode simple de tip “drag and 

drop” 

• Modulul trebuie să aibă un asistent de încărcare a datelor care să creeze, automat sau manual, 

legături între diferite surse de date, cum ar fi: baze de date ODBC, pagini web, fișiere Excel, etc. 

• Platforma trebuie să permită crearea de grupuri de aplicații specifice pe fiecare linie de serviciu și 

restricționarea accesului utilizatorilor către aplicațiile din liniile de care nu aparțin 

• În cadrul unui grup de aplicații, configurarea utilizatorilor și rolurilor trebuie să permită 

restricționarea doar la anumite aplicații dar, și în cadrul aplicațiilor de analiza, doar la informații 

specifice rolului (de exemplu: utilizator din Ilfov să aibă acces doar la infromații din județul Ilfov în 

cadrul aceleiași aplicații de raportare cu date din toată țara)  

• Platforma trebuie să conțină propriul modul ETL integrat și posibilitatea de normalizare și pregătire 

scriptică a datelor pentru analize 

• Platforma trebuie să permita crearea unui model de date unitar care să poată fi folosit de mai multe 

aplicații de analiza și raportare 

• Platforma trebuie să conțină tool-uri de sincronizare cu baze de date sursă și de prelucrare 

automată a datelor.  

 
Componenta de mascare a datelor 
Sistemul propus asigură confidenţialitatea informaţiilor necesare pentru operare, accesul la interfaţa de 

administrare făcându-se pe baza de nume de utilizator şi parolă. Totodată, sistemul asigură integritatea 

datelor transmise, actualizate, vizualizate sau înregistrate. 

Toate informaţiile despre utilizatori vor fi confidenţiale în limitele stabilite prin politica de securitate. 

Aceste limite sunt stabilite în funcţie de rolul pe care îl are fiecare utilizator în cadrul platformei propuse. 

De asemenea, se vor respecta legislaţia şi reglementările internaţionale privind protecţia intimităţii şi a 

datelor personale. 
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Prin intermediul unei componente specializate de administrare, persoanele acreditate (administratori 

de sistem) vor putea restricţiona accesul în anumite zone ale platformei, la anumite documente sau date, 

după cum va fi necesar, pentru a acorda drepturi doar anumitor utilizatori sau grupuri de utilizatori. 

Cu ajutorul acestei politici, utilizatorii vor putea vizualiza, modifica sau adăuga documente/înregistrări 

numai în limita drepturilor de acces asociate, asigurându-se confidenţialitatea datelor. 

Din motive de securitate parolele utilizatorilor nu vor fi păstrate în baza de date, ci se vor păstra criptate 

într-un director LDAP centralizat. 

Cerinţe pentru componenta de mascare a datelor 

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite cu privire la mediul de testare/dezvoltare și totodată pentru 

asigurarea confidențialității informațiilor și protejării datelor cu caracter personal, platforma va include o 

componentă de mascare pentru transferul din bazele de date de producție în cele de testare/dezvoltare. 

Astfel se asigură prevenirea accesului utilizatorilor neautorizați la informațiile sensibile, asigurându-se 

accesul personalului IT și echipelor externalizate la date de test consistente, îndeplinind în acelasi timp 

regulile de conformare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.  

Existența unor date de testare consistente și suficiente reprezintă o necesitate pentru realizarea unui 

proces de testare eficient și concludent, fără date de testare similare condițiilor de utilizare extreme (atât 

din punct de vedere cantitativ cât și calitativ) orice testare realizată asupra platformei nu va fi relevantă din 

punct de vedere al funcționarii acestuia în producție. 

Soluția trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici tehnice minime: 

- Soluția trebuie să poată profila date existente pentru descoperirea automata a modelului de date 

și a conținutului sensibil ; 

- Soluția trebuie să asigure generarea de date în conformitate cu următoarele formate: 

o Oracle DB Server, MySQL 

o IBM DB2 / 400 iSeries 

o Microsoft SQL Server 

o PostgreSQL 

o Sybase 

o Fișierele XML, SQL, CSV, fișiere JSON, fișiere XLS 

- Soluția trebuie să permită repetarea procesului de generare a datelor dupa ce modelul de date a 

fost definit, în scopul de a recrea datele pentru teste ; 

- Soluția trebuie să dispună de posibilitatea creării de date invalide, bazate pe cererile utilizatorilor ; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să modifice date sensibile, cu un conținut alternativ. O astfel de 

capacitate trebui să includă următoarele funcții: 

§ Conservarea genului - atunci când substituie nume, nume masculine sunt 

substituite numai cu alte nume de sex masculin, și în mod similar de sex feminin, 

cu doar nume feminine. 
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§ Conservarea integrității semantice - păstrarea constrângerilor aplicate unui set de 

date ca o valoare maximă sau pentru numere de card de credit 

§ Valoarea Cumulată - valorile totale și medii ale unei coloane mascată de date ar 

trebui să fie păstrate, fie strâns sau fie cu precizie 

- Abilitatea de a extrage în mod condiționat seturi de date intacte referențial, în mod constant din 

multiple tipuri de baze de date sau fișiere; 

- Soluția trebuie să dispună de capacitatea de a asocia cazuri de testare cu atributele de date 

necesare, de a le găsi în conținutul de date existente și de a le rezerva pentru utilizatori autorizați 

și de a bloca înregistrările/cheile de la alte utilizări de testare; 

- Soluția trebuie să aibă capacitatea de a descoperi automat relațiile între date și de a oferi, de 

asemenea, posibilitatea administratorilor să modifice regulile de descoperire utilizate; 

- Soluția trebuie să furnizeze o analiză a datelor și a metadatelor bazelor de date descoperite 

- Urmare a procesului de descoperire, soluția trebuie să furnizeze rapoarte și documentare cu privire 

la datele descoperite; 

- Soluția trebuie să dispună de capacitatea de a înțelege modelele de date, în scopul de a menține 

integritatea referențială într-o bază de date. De asemenea, soluția trebuie să fie capabilă de a 

înțelege modelele de date, în scopul de a menține integritatea referențială între diferite baze de 

date; 

- Soluția trebuie să dispună de posibilitatea modificării datelor generate; 

- Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a genera cazuri de testare pe baza cerințelor de business 

și cu definirea și alocarea datelor de test necesare pentru realizarea testării cazurilor de testare 

generate; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să ruleze într-un mod de test regulile de anonimizare pentru a testa 

efectul pe care îl are mascarea, înainte de a aplica mascarea la datele complete existente; 

- Soluția trebuie să permită o mascare directă a datelor; 

- Soluția trebuie să permită programarea rulării funcțiilor de mascare a datelor; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să lucreze și cu date care nu sunt 100% corecte, pentru a putea folosi 

aceste date greșite în timpul procesului de testare. Soluția trebuie să fie configurabilă astfel încât 

și aceste date să fie prelucrate ; 

- Soluția trebuie să fie capabilă să genereze date invalide pentru a fi folosite în teste specifice; 

- Soluția trebuie să ofere posibilitatea extragerii unui subset de date care să fie mascate și să poată 

fi prelucrate în procesul de testare; 

- Soluția trebuie să suporte autentificarea folosind integrarea cu sisteme de tip LDAP; 

- Soluția trebuie să ofere mecanisme de control a accesului la date bazate pe utilizatori, roluri și 

grupuri; 
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- Soluția trebuie să ofere suport pentru utilizatorii dintr-un director LDAP cu posibilitatea de criptare 

a transportului folosind TLS (LDAPS); 

- Soluția trebuie să ofere rapoarte care sa evidențieze date vulnerabile care trebuie mascate; 

- Soluție trebuie să fie capabilă să identifice dimensiuni de date care există în mediul de producție și 

să lege aceste informații fie cu informații personale sintetice sau informații mascate pentru a crea 

date similare celor din producție, care să poată fi provizionate, fără să conțină date reale; 

 
Securizare Acces Servicii Electronice 
Datorita cerințelor de integrare ale platformei  PDU cu sisteme externe, este necesară securizarea 

accesului la serviciile web expuse către aceste sisteme externe și scăderea costurilor operațiunilor 

administrative legate de controlul accesului la aceste servicii, prin implementarea unei componente de 

securizare a accesului la interfețe web în mod centralizat.  

Platforma de securizare a accesului la servicii electronice va facilita schimbul de date cu acuratețe, în 

mod eficient și în condiții de siguranță între diferite sisteme informatice (atât din cadrul autorității 

contractante cât și din cadrul altor instituții cu care există sau vor exista protocoale de colaborare) conform 

proceselor de lucru operaționale specifice instituțiilor implicate. 

Platforma trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază: 

• Platforma trebuie să fie o aplicație software sau o suită de aplicații integrate nativ (de producător) 

disponibile comercial (COTS – Commercial Off-The-Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare 

pe perioadă nedeterminată) sau cu asigurarea de licențe comparabile ca funcționalitate și 

dimensionare pe o perioadă de 5 ani; 

• Toate funcționalitățile platformei oferite de ofertant trebuie confirmate prin citate și/sau extrase 

din documentația producătorului disponibilă public (se include în oferă URL-ul ce prezintă 

informațiile relevante) sau se transmite documentația tehnică în cadrul Propunerii Tehnice. În caz 

de neconcordanță între documentația producătorului și ofertă primează documentația 

producătorului; 

Solutia ofertata va include si o componenta software de tip Application Delivery Controller (ADC) cu 

functionalitati de suport pentru acces masiv concurent la resursele de aplicatie, respectiv de protecție a 

instanțelor de aplicatii si servicii expuse prin interfete Web si API catre exterior. Componenta ADC va 

dispune de funcționalități de control centralizat al configurației, inclusiv de control al instanțelor 

individuale, de interconectare și de protecție a serviciilor de aplicație la nivel de interfețe de tip API și de 

asigurarea a capabilităților analitice de monitorizare a utilizării resurselor. 

Componenta de tip ADC va indeplini urmatoarele specificatii tehnice minimale: 

• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocoalele TCP si UDP; 

• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocolul HTTP; 

• Posibilitatea balansarii traficului pentru protocoalele gRPC, Memcached, SCGI, Uwsgi, PHP FPM; 
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• Posibilitatea balansarii traficului de stream video folosind FLV, HDS, HLS, MP4; 

• Posibilitatea balansarii traficului folosind HTTP URI, HTTP Cookies sau HTTP Parameters; 

• Suport pentru persistenta sesiunilor bazat pe cel putin urmatoarele informatii: cookies, adrese IP 

sursa/destinatie, SSL; 

• Posibilitatea verificarii starii sistemelor din backend folosind mecanisme de verificare a serviciilor 

bazate pe status code si raspuns; 

• Posibilitatea descoperirii serviciilor pe baza de DNS; 

• Posibilitatea de face cache la continutul static si dynamic; 

• Posibilitatea de rescriere a headerelor de Cache-Control; 

• Posibilitatea curatarii cache-urilor folosind mecanisme bazate pe API; 

• Posibilitatea functionarii ca un sistem de tip web server; 

• Suport pentru portocoalele HTTP/2; 

• Suport pentru HTTP/2 server push control; 

• Posibilitatea limitarii conexiunilor si cererilor L7; 

• Suport pentru SSL/TLS offloading folosin RSA si ECC; 

• Suport pentru TLS1.3; 

• Suport pentru filtrarea traficului folosind access control lists bazate pe adrese IP; 

• Suport pentru OpenID Connect SSO; 

• Suport pentru integrare cu sisteme de tip APM (Application Performance Management): 

AppDynamics, Datadog, Dynatrace; 

• Sistem de monitorizare complet bazat pe dashboard-uri ce pot fi customizate; 

• Suport pentru tool-uri de monitorizare bazate pe raspunsuri in format JSON si HTML; 

• Suport pentru definirea serviciilor de tip API folosind HTTP URI path; 

• Suport pentru rutarea request-urilor API; 

• Suport pentru versionarea serviciilor de tip API; 

• Suport pentru transformari de tip REST to SOAP folosind JSON to XML; 

• Suport pentru definirea serviciilor de tip API independent in Mediul de Productie fata de Mediul de 

Testare/Dezvoltare/Instruire; 

• Suport pentru limitarea utilizarii serviciilor de tip API prin folosirea mai multor politici definite de 

catre utilizator; 

• Suport pentru managementul cheilor API pentru consumatorii serviciilor de tip API; 

• Suport pentru autentificare API folosind JWT; 

• Suport pentru import-ul cheilor API din sisteme externe; 

• Suport pentru generarea de cataloage cu serviciile API publicate; 

• Suport pentru OWASP Top 10; 
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• Suport pentru mitigarea atacurile pe baza de CVE; 

• Suport pentru verificarea de caractere de tip meta; 

• Suport pentru verificare protocolului HTTP; 

• Suport pentru Evasion Techniques protection; 

• Suport pentru configurarea tipurilor de fisiere permise si/sau blocate; 

• Suport pentru blocarea traficului pe baza de Risk Score; 

• Suport pentru verificarea integritatii cookie-urilor; 

• Suport pentru verificarea cererilor HTTP pe baza de JSON si XML; 

• Suport pentru verificarea parametrilor HTTP; 

• Suport pentru blocarea scurgerii de informatii sensibile dinspre server; 

• Suport pentru detectia si blocarea traficului codat Base64; 

• Suport pentru detectia sistemelor de tip Bot; 

• Suport pentru politici de securitate bazate pe OpenAPI; 

• Suport pentru definirea de semnaturi customizate; 

• Suport pentru protectia pe baza de URL-uri definite; 

• Suport pentru protectia pe baza de parametrii HTTP predefiniti; 

• Suport pentru incarcarea de module in mod dynamic pentru rularea de cod JavaScript; 

• Sistem de management centralizat cu consola de tip GUI; 

• Sistem de instalare in mod offline; 

• Sistem de instalare fara utilizator cu drepturi de acces privilegiat; 

• Suport pentru instalare ca Kubernetes Ingress Controller; 

• Suport pentru instalari de tip HA cu functionare de tip active/active si active/pasiv; 

• Suport pentru sincronizarea configuratiilor intr-un cluster de tip HA; 

• Suport pentru definirea volumelor de stocare distribuite pe nodurile din cluster; 

• Suport pentru extinderea volumelor de stocare prin adaugarea de noduri suplimentare in cluster; 

• Suport pentru balansarea automata a incarcarii pe nodurile din cluster; 

• Suport pentru mecanisme de failover prin restart automat al serviciilor pe alte noduri din cluster; 

• Suport pentru mecanisme de migrare automata sau manuala a serviciilor pe oricare nod din cluster; 

• Suport pentru definirea de retele virtuale administrate centralizat conectate la toate nodurile din 

cluster; 

• Suport pentru folosirea retelor virtuale in mod layer 2 (bridge) sau interconectare layer 3 (routed) 

prin definirea obiectelor de rutare virtuale; 

• Suport pentru definirea retelelor virtuale in topologie single-site sau multi-site; 

• Suport pentru servicii de tip firewall distribuit pe toate nodurile din cluster; 

• Suport pentru servicii de tip self-service prin folosirea de mencanisme de tip API; 
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• Suport pentru definirea clusterelor de containere pentru rularea serviciilor, folosind cel putin 

mecanismele API puse la dispozitie de sistemul Kubernetes; 

• Suport pentru integrare cu solutii de tip CI/CD; 

• Suport pentru constructia in mod automat a containerelor pentru rularea serviciilor; 

• Suport pentru catalogarea in scopul reutilizarii containerelor in care se ruleaza serviciile; 

• Suport pentru managementul retelelor virtuale in interiorul unui cluster de containere. 

Solutia va contine 1 (o) componenta ADC dimensionata pentru securizarea a minim 100 GB de trafic pe 

ora, respectiv minim 250 de milioane de cereri lunare de tip API, conform cu specificațiile tehnice minimale 

de mai sus. 

 
Platforma de gestiune a accesului utilizatorilor si a securității platformei 
Platforma va asigura funcționalitățile necesare pentru gestiunea utilizatorilor interni (ADR și 

administratorii instituțiilor publice partenere care vor face parte din platformei PDURo) și asigurarea 

securității utilizării platformei pentru: 

- Protejarea platformei împotriva accesului neautorizat 

- Acordarea accesului la informații pe baza necesității de a cunoaște 

- Segregarea rolurilor utilizatorilor și evitarea acumulării de roluri nejustificate 

- Accesul facil la funcțiile platformei pentru utilizatorii autorizați 

Pentru implementarea acestor principii, platforma trebuie să îndeplinească următoarele funcționalități 

minimale: 

• Soluție software sau suită de aplicații integrate disponibile comercial (COTS – Commercial Off-The-

Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare pe perioadă nedeterminată) sau cu asigurarea de 

licențe comparabile ca funcționalitate și dimensionare pe o perioadă de 5 ani. Asigurarea 

suportului tehnic pentru specialiștii Autorității Contractante direct de către producător va fi 

confirmat în scris de producător – documentul de confirmare va fi transmis în cadrul Propunerii 

Tehnice; 

• Toate funcționalitățile platformei oferite de ofertant trebuie confirmate prin citate și/sau extrase 

din documentația producătorului disponibilă public (în acest caz se include în oferă URL-ul ce 

prezintă informațiile relevante) sau transmisă atașat în cadrul Propunerii Tehnice. În caz de 

neconcordanță între documentația producătorului și ofertă primează documentația 

producătorului; 

• Platforma trebuie să asigure următoarele funcționalități de bază: 

o Să ofere o imagine unitară a conturilor de acces asociate unui utilizator; 

o În funcție de specificul fiecărui angajat în parte și de regulile din platforma, acestuia îi vor 

fi alocate în mod automat resurse (conturi de acces în soluțiile din cadrul platformei);  
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o Orice schimbare în profilele de utilizatori, care ar putea avea impact asupra drepturilor de 

acces la soluțiile informatice (de exemplu schimbarea poziției, departamentului, etc) 

trebuie sa se reflecte în schimbarea rolurilor asociate utilizatorilor respectivi în mod 

automat; 

o În cazul în care un angajat este promovat pe o alta poziție în organizație, poziție care 

implică schimbarea drepturilor de acces, platforma trebuie să îi revoce drepturile de acces 

la soluțiile pentru care acesta nu mai are drept de acces conform noii poziții și să îi acorde 

drepturile suplimentare necesare conform noii poziții; 

o În cazul în care un angajat pleacă din organizație platforma trebuie să revoce automat 

toate drepturile de acces ale utilizatorului, astfel încât sa se prevină tentativele de acces 

neautorizat; 

o Când un utilizator pleacă din organizație sau accesul nu mai este necesar în urma 

schimbării rolului, soluția trebuie să permită atât revocarea automată cât și manuală a 

acestuia, conform cu politicile de acces din platforma; 

o Trebuie să expună o interfață web către utilizatori (self-service) care să permită 

vizualizarea și modificarea informațiilor din profilul propriu; 

o Trebuie să expună o interfață web către administratori care sa permită vizualizarea și 

modificarea informațiilor din profilul propriu și profilele angajaților administrați 

o Interfața expusă către utilizatori și administratori trebuie să permită doar nivelul de acces 

de care aceștia au nevoie, fără a afișa meniuri sau funcționalități neutilizabile de către 

aceștia conform poziției și rolului în organizație; 

o Să permită definirea drepturilor de acces ca set de bază specific poziției în organizație și 

definirea de roluri suplimentare, care vor putea fi alocate la cerere, pe baza de aprobare; 

o Utilizatorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor proprii – în timp real, la orice moment, 

folosind interfață grafică web; 

o Administratorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor proprii și alocate lor – în timp real, 

la orice moment, folosind interfață grafica web; 

o Pentru depanare și verificare, administratorii trebuie să poată urmări stadiul cererilor 

utilizatorilor din subordine – în timp real, la orice moment, folosind interfața grafică web, 

dar fără a putea interveni in fluxul solicitării; 

o Pentru integrare ușoară cu celelalte sisteme, fluxurile de creare/modificare/revocare 

conturi pentru utilizatori trebuie să fie configurabile prin interfața web; 

o Pentru evitarea blocajelor în operarea sistemelor (de exemplu pentru situațiile în care 

utilizatorii sunt temporar indisponibili), platforma trebuie sa permită administrarea 

delegată a drepturilor de acces; 
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o Platforma trebuie să poată realiza alocarea de drepturi de acces către utilizatori pe baza 

de politici de acces asociate anumitor departamente, poziții sau altor atribute legate de 

profilul utilizatorului; 

• Platforma trebuie sa blocheze accesul utilizatorilor neautorizați la toate funcționalitățile sistemului 

– cu excepția informațiilor definite ca informații publice cu acces nerestricționat. Pentru accesul la 

informațiile și funcționalitățile sistemului, platforma va realiza: 

o Autentificarea și autorizarea utilizatorilor – pentru accesul la informațiile / funcționalitățile 

confidențiale platforma va solicita autentificarea cu 2 factori de autentificare. Cel de-al 

doilea factor de autentificare va putea fi (la alegerea beneficiarului): cod temporar 

transmis prin e-mail sau SMS, mesaj push într-o aplicație mobilă specifică, cod temporar 

generat de o aplicație mobilă compatibilă; 

o Acces de tip RBAC – platforma va permite definirea de roluri specifice activității Autorității 

Contractante, un utilizator care are asignat unui rol va primi automat toate drepturile de 

acces specifice rolului respectiv. Un utilizator va putea avea asignate mai multe roluri, 

cumulând toate drepturile de acces aferente rolurilor respective. Totuși, pentru a evita 

riscurile de securitate asociate utilizatorilor cu drepturi multiple de acces, platforma 

trebuie să asigure realizarea automată a unei analize de risc care să calculeze pentru 

fiecare utilizator un scor de risc aferent drepturilor de acces ale utilizatorului respectiv. 

Scorul de risc trebuie actualizat automat în situația în care utilizatorului îi este asignat un 

nou rol în cadrul platformei sau utilizatorul solicită noi drepturi de acces,  astfel încât 

aprobarea drepturilor de acces (atât la acordare cât și la verificarea periodică a acestora) 

să fie realizată având în vedere analiza riscurilor de securitate aferente; 

• Platforma trebuie să ofere acces facil, printr-o interfață web, la toate funcționalitățile de 

administrare și configurare, și să includă funcționalități de ”auto-servire” a utilizatorilor, prin care 

aceștia să poată realiza majoritatea operațiunilor fără a solicita intervenția unui administrator. La 

inițierea unei cereri a unui utilizator, platforma trebuie sa utilizeze fluxuri predefinite de aprobare 

iar, în cazul aprobării solicitării, operațiunea trebuie implementată în mod automat, prin 

funcționalități specifice ale platformei, fără a fi necesară realizare de operațiuni manuale de 

configurare. Astfel de operațiuni de ”auto-servire” vor include cel puțin: 

o înregistrarea în cadrul platformei – atât pentru utilizatorii interni cât și pentru utilizatorii 

externi; 

o acces la funcționalitățile / aplicațiile din cadrul platformei – altele decât cele asignate 

automat pe baza rolului specific; 

o acces de tip administrator la servere / echipamente rețea / baze de date / aplicații etc.; 

o resetare parolă de acces; 
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• Platforma trebuie să ofere utilizatorilor funcționalități pentru a urmări în timp real stadiul aprobării 

solicitărilor înregistrate în platforma; 

• Platforma trebuie să asigure protejarea documentelor confidențiale prin: 

o Pentru Directoare dedicate stocării documentelor confidențiale: specificarea detaliată a 

drepturilor de acces la Directorul respectiv, incluzând utilizatorii care pot accesa Directorul 

și aplicațiile ce pot fi utilizate în acest scop. Accesul tuturor celorlalți utilizatori, inclusiv 

administratori de sistem, trebuie să fie refuzat; 

o Pentru documente individuale: specificarea detaliată a drepturilor de acces la documentul 

respectiv, incluzând utilizatorii care pot accesa documentul și aplicațiile ce pot fi utilizate 

în acest scop. Accesul tuturor celorlalți utilizatori, inclusiv administratori de sistem, trebuie 

să fie refuzat; 

• Platforma trebuie să asigure capabilități avansate de securizare a accesului, incluzând cel puțin: 

o Combinarea accesului bazat pe roluri cu atribute din profilul utilizatorului, inclusiv atribute 

definite specific în cadrul platformei; 

o Analiza riscului asociat tentativelor de autentificare ale utilizatorilor utilizând elemente de 

analiza complexe – cel puțin:  poziție geografică, device utilizat, comportament utilizator – 

analiza trebuie să aibă ca rezultat decizii automate, respectiv: acordă acces la platforma, 

blochează accesul la platforma, inițiază autentificarea cu doi factori de autentificare sau 

rutează tentativa de autentificare către o echipă de analiză în timp real care va acorda sau 

refuza accesul la platforma; 

• Platforma trebuie să asigure definirea de modalități de acces specifice pentru 

furnizori/colaboratori, valabilitate limitată de timp, la expirarea termenului definit in platformă 

accesul trebuie să fie refuzat; 

• Platforma trebuie să monitorizeze integritatea aplicațiilor și a fișierelor care conțin date 

confidențiale și să raporteze modificarea neautorizată a acestora cu blocarea automată a execuției 

fișierelor executabile; 

• Platforma trebuie să includă politici pentru managementul parolelor de acces: lungime parolă, 

sintaxă parolă, dicționar de parole interzise etc. Parolele utilizatorilor trebuie să fie stocate criptat 

de către platformă, utilizând algoritmi de criptare moderni. În plus, platforma trebuie să poată 

genera parole în mod automat la înregistrarea utilizatorilor, să poată înregistra parole pentru 

conturile de sistem administrate în cadrul sistemelor destinație și să asigure politici de parole 

multiple pentru aceeași resursă; 

• Platforma trebuie să colecteze automat informații de audit și să includă o gama extinsă de activități 

și rapoarte de audit (atât rapoarte predefinite cât și rapoarte definite de beneficiar), incluzând cel 

puțin: 



 

Neclasificat 
294 

o Rapoarte privind accesul la platforma – tentative de autentificare reușite și tentative de 

autentificare nereușite, număr resetări parole într-un interval de timp, tipuri de conturi de 

acces, utilizatori care au acces la o anumită resursă/funcționalitate,  conturi inactive 

o Monitorizarea periodică a drepturilor de acces și re-aprobarea periodică a accesului de 

către management la nivel de resursă accesată. Conturile fără utilizator definit sau cu un 

utilizator inactiv trebuie să fie identificate și anulate automat de către platformă, fără a fi 

necesară aprobarea de către management; 

o Monitorizarea și controlul accesului la directoarele și fișierele care conțin informații cu 

caracter restricționat, la procesele de sistem, la operațiunile copiere sau ștergere a datelor 

sensibile; 

• Pentru a asigura accesul permanent la resurse, Platforma trebuie să includă o arhitectură High-

Availability (HA) prin funcționalitățile proprii, fără a utiliza clustering la nivel de sistem de operare 

și/sau virtualizare; 

 
Monitorizare date, sisteme si aplicații 
Având în vedere complexitatea tehnică și funcțională a platformei PDURO, precum și importanța 

acestuia, devine esențială necesitatea implementării unei soluții de management de aplicații care să 

elimine discontinuitatea serviciilor oferite de IT către zona funcțională, unificând în acest fel cele două 

componente. 

Platforma pentru monitorizarea performanței infrastructurii va conlucra pentru detectarea și 

remedierea imediată, pe cât posibil automată, problemelor de funcționare care afectează utilizarea în bune 

condiții a sistemului informatic și îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Platforma trebuie să fie o aplicație software sau o suită de aplicații integrate disponibile comercial (COTS 

– Commercial Off-The-Shelf) cu licențiere perpetuă (drept de utilizare pe perioadă nedeterminată) sau cu 

asigurarea de licențe comparabile ca funcționalitate și dimensionare pe o perioadă de 5 ani; 

 

Platforma trebuie să asigure următoarele funcționalități minimale: 

• Monitorizarea unificată a aplicațiilor, bazelor de date, infrastructurii hardware și software 

• Generare de alerte bazate pe reguli prestabilite pentru fiecare tehnologie în parte  

• Integrarea cu sistemul LDAP, cu definirea de roluri tehnologice și de securitate pentru acces 

diferențiat  

Platforma trebuie să fie capabilă să:  

• ofere tablouri de bord intuitive, asigurând astfel o învățare ușoară și rapidă a soluției;  

• ofere panouri de control predefinite pentru:  

o Administrarea soluției  

o Monitorizarea bazelor de date  



 

Neclasificat 
295 

o Monitorizarea sistemelor de operare  

o Monitorizarea LDAP  

o Monitorizarea infrastructurilor de virtualizare și a sistemelor hibride  

o Monitorizarea containerelor  

• Să ofere posibilitatea definirii de panouri de control personalizate;  

• Să furnizeze o paletă foarte largă de șabloane predefinite pentru monitorizarea elementelor de 

infrastructură, pentru generarea de rapoarte, precum și posibilitatea construirii de rapoarte 

personalizate;  

• Să permită generarea automată de rapoarte la intervale predefinite și transmiterea acestora prin 

e-mail către utilizatori predefiniți;  

• Să furnizeze mecanisme de notificare prin care să transmită alerte prin email și SMS atunci când 

anumite praguri critice sunt depășite.  

Platforma trebuie să asigure monitorizarea software. 

ü Monitorizarea sistemelor de operare  

• Platforma trebuie să permită monitorizarea sistemelor de operare care stau la baza 

aplicațiilor, bazelor de date și dispozitivelor de rețea din infrastructura IT. În acest sens, va 

permite colectarea parametrilor de funcționare la nivel de CPU, memorie, intrări/ieșiri, 

tendințe de utilizare a spațiului de stocare, precum și a proceselor care rulează pe fiecare 

server / mașină virtuală. Toate aceste date vor fi agregate cu datele legate de diverse 

evenimente, date de monitorizare a bazelor de date și infrastructurii de virtualizare pentru 

furnizarea unei monitorizări globale a performanței platformei; 

• Platforma trebuie să ofere o perspectivă similară (model unificat) a colecțiilor de resurse 

monitorizate indiferent de sistemul de operare monitorizat; 

• Platforma trebuie să asigure capabilități de diagnosticare grafică afișând metrici în timp real și 

oferind posibilitatea de a naviga la metrici conexe efectuând click pe reprezentările grafice 

(drill-down).  

• Platforma trebuie să asigure: 

o monitorizarea conținutului fișierelor log și să genereze alarme atunci când identifică 

anumite expresii definite; 

o monitorizarea timpului de răspuns la accesarea diferitelor URL-uri;  

o identificarea blocajelor la nivelul sistemelor de operare prin monitorizarea fluctuațiilor la 

nivel de procese;  

o prezentarea parametrilor de funcționare (CPU, memorie rețea, utilizare disc) în timp real 

pentru un număr configurabil de sisteme, astfel încât să ofere o imagine de ansamblu 

asupra stării de funcționare a infrastructurii IT la nivel de sistem de operare, cu afișarea 

alarmelor pe diferite niveluri de severitate; 
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ü Monitorizarea LDAP 

• Platforma trebuie să detecteze, diagnosticheze și să rezolve problemele de performanță, 

disponibilitate și replicare la nivelul LDAP atât în medii fizice cât și virtuale; 

• Platforma trebuie să dispună de un panou de control dedicat ce prezintă o imagine de 

ansamblu a infrastructurii LDAP (numărul de incidente de tip normal, avertisment, critic, fatal) 

la nivel de forest, domeniu, site, controler de domeniu; 

• Soluția trebuie să includă o serie de rapoarte cu informații referitoare la disponibilitatea și 

performanțele LDAP, printre care: 

o Rapoarte referitoare la alarmele LDAP  

o Rapoarte de utilizare, precum și rapoarte de sumar și de detaliu ale resurselor hardware 

pentru controlerele de domeniu 

• Soluția trebuie să includă o interfață de prezentare în timp real în format tabelar și grafic a 

metricilor (parametrilor de funcționare) la nivel de controler de domeniu – nivelul de 

consumare al resurselor (CPU, memorie, spațiu disc, rețea) precum și un clasament al 

serverelor controler de domeniu pe tip de resursă consumată (CPU, memorie, rețea, spațiu 

disc) la nivel de site; 

• Soluția trebuie să includă o interfață de administrare a regulilor ce condiționează severitatea 

incidentelor la nivelul LDAP cu posibilitatea sortării acestora după gradul de severitate, stare 

activă/inactivă. 

ü Monitorizarea bazelor de date  

• Platforma trebuie să poată monitoriza platforme eterogene de baze de date, ajutând astfel la 

reducerea costurilor administrative și la îmbunătățirea nivelului serviciilor. Trebuie să poată 

monitoriza cel puțin următoarele soluții de baze de date: Cassandra, DB2, MongoDB, 

Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle (inclusiv RAC), PostgreSQL.  

• Platforma trebuie să asigure următoarele capabilități:  

o Să ofere interfețe unitare pentru toate serviciile de baze de date;  

o Să poată monitoriza baze de date instalate fie pe medii fizice, fie pe medii virtuale;  

o Să monitorizeze componentele bazelor de date pentru a asigura funcționarea acestora în 

limitele capacității resurselor;  

o Să ofere o vizualizare de ansamblu a stării de sănătate a tuturor instanțelor bazelor de 

date;  

o Să descopere când se produc degradări ale performanței execuției de fraze SQL;  

o Să declanșeze alarme atunci când anumite valori de referință sunt încălcate;  

o Să poată colecta date fără necesitatea instalării unui agent local, ci prin agenți la distanță, 

asigurând astfel un consum minim de resurse suplimentare;  
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o Să dispună de un mecanism de eliminare a alarmelor false prin impunerea de praguri 

adaptive, să poată fi programate perioade de oprire și mentenanță, în care generarea de 

alarme va fi suprimată. 

 
 Componenta de  Backup 
La nivelul platformei se vor putea configura politici de backup, recuperare şi restaurare pentru sistemele 

de operare, fişierele de configurare, aplicaţii şi baze de date. 

Indiferent de modelul sau mediul de stocare al datelor, accesarea datelor salvate se va realiza în condiţii 

de siguranţă, cât mai facil şi fără să implice costuri suplimentare. 

Cerințe tehnice 

Software-ul de back-up propus va fi capabil sa efectueze copii de siguranță în mediu tip enterprise cu 

urmatoarele funcționalități: 

• Soluția trebuie să ofere o consolă de administrare centralizată a tututor componentelor (agenți de 

backup, componente de management al stocarii datelor); 

• Scalabilitate. Soluția trebuie să permită adăugarea cu ușurință a altor clienti, opțiuni de backup sau 

capacitate de backup în funcție de necesitățile viitoare; 

• Soluția trebuie sa permita realizarea atat a backup-urilor de tip imagine cat si a back-urilor la nivel 

de fișiere; 

• Mutare și stocare inteligenta a datelor. Soluția trebuie să suporte backup pe disc si posibilitatea 

transferului automat al datelor pe alte medii de stocare. Trebuie sa suporte scenarii de backup de 

tip disk-to-disk, disk-to-disk-to-tape si disk-to-disk-to-cloud pentru realizarea copiilor de siguranță; 

• Automatizare bazată pe politici a proceselor de backup si restaurare. Soluția trebuie sa permită 

definirea de politici de backup care sa asigure păstrarea datelor pe perioade de timp predefinite 

(backup-uri zilnice incrementale, backup-uri de tip Full săptămânale și lunare); 

• Să dispună de o interfață web de administrare prietenoasă. Interfața locală pentru agenții de 

backup să permită lansarea job-urilor de recuperare a datelor; 

• Soluția de backup trebuie să asigure instalarea și upgrade-ul simplu al agenților de backup, direct 

din consola centrala de administrare; 

• Soluția trebuie sa dispună de un model de administrare flexibil și să permită definirea și accesul 

pentru mai mulți utilizatori (administratori si operatori), fiecare cu roluri proprii si nivel de 

autorizare diferit în aplicație; 

• Accesul la consola de administrare trebuie să fie securizat cu autentificare bazata pe nume 

utilizator și parola. Autentificarea utilizatorilor aplicației trebuie să fie integrată la nivelul sistemului 

de operare si LDAP; 

• Securitate: soluția va fi capabila să cripteze datele transmise de la client la server în timpul 

procesului de back-up/restore. Criptarea trebuie sa fie minim de tipul “AES 256-bit encryption”; 
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• Salvarea online a bazelor de date: soluția trebuie să asigure salvarea în regim de lucru online (fără 

oprirea serviciilor) a bazelor de date, independent de sistemul de operare; 

• Soluția trebuie să asigure controlul mediilor de stocare, folosirea compresiei datelor, a criptării 

datelor si deduplicarea acestora; 

• Soluția trebuie să permită crearea de cataloage pentru datale salvate pentru a asigura căutări și 

restaurări granulare; 

• Deduplicarea datelor trebuie să se facă la sursă astfel încât cantitatea de date transmisă către 

serverul backup să fie minimă; 

• Soluția trebuie să suporte deduplicare globală (global deduplication) la nivelul tuturor nodurilor 

salvate; 

• Sa permită configurarea mediului de stocare pe disk în blocuri de mici dimensiuni pentru asigura o 

un nivel eficient de deduplicare (cel putin 4k, 8k, 16k, 32k); 

• Pentru a optimiza performanța deduplicarii, să permită selectarea destinatiei tabelei de hash in 

memoria RAM sau disk-uri SSD; 

• Recuperare în caz de dezastru: soluția trebuie sa ofere o opțiune specializata pentru restaurarea 

completă, în caz de dezastru, a sistemului de operare și a  datelor (BMR); 

• Soluția trebuie să permită realizarea (atât manual cât și automat) în mediul virtual a unei imagini a 

sistemelor salvate care să fie disponibila instant, atunci când este necesar; 

• Soluția trebuie să dispună de o componentă de raportare care să genereze rapoarte consolidate 

asupra mediului de back-up și a operațiunilor de back-up; 

• Soluția trebuie să dispună de asistenți (wizard) pentru operațiile importante: instalare, creare 

joburi de backup/recovery, configurare medii de salvare etc. ; 

• Soluția trebuie să dispună de funcții de alertare și să permită notificarea automată prin email; 

• Soluția trebuie să ofere o componentă de tip Dashboard care să asigure o viziune de ansamblu 

asupra infrastructurii de backup. Trebuie să ofere rapoarte predefinite despre: dimensiune backup 

și tendință (trend), status backup la nivel de noduri, status backup medii virtuale, capacitatea de 

backup, rapoarte de tip RPO si RTOM;  

• Soluția trebuie să fie compatibilă (atât la nivel de server cat si de agenti) cu platforme eterogene, 

cel puțin de tip Windows si LINUX. 

 
Platforma de virtualizare 
Se  vor folosi soluțiile de virtualizare oferite de cloudul guvernamental. 

 

Platforma de Jurnalizare si Notificare 
Platforma de Jurnalizare si Notificare are ca scop verificarea legalității prelucrării datelor cu caracter 

personal, monitorizării și asigurării integrității și securității corespunzătoare datelor cu caracter personal. 



 

Neclasificat 
299 

Solutia trebuie sa asigure  stocarea sub forma unor jurnale, loguri de sistem, și sunt prezentate în mod 

transparent și nemijlocit cetateanului vizat, la cererea acestuia sau prin intermediul aplicației de notificare 

a prelucrărilor de date cu caracter personal, după caz. 

Implementarea sistemului de jurnalizare cuprinde dezvoltarea unei soluții tehnice astfel încât să asigure 

prelucrarea datelor și nerepudierea acțiunilor produse în sistemele și aplicațiile cloud de către factorul 

uman sau de aplicații, servicii sau interfețe de conectare.  

Utilizatorii asigură generarea, identificarea și înregistrarea jurnalului astfel incât evenimentele să fie 

transmise și stocate în platforma de jurmalizare a evenimentelor.  

Soluția trebuie să asigure toate demersurile pentru prevenirea, modificarea, și distrugerea, fără drept, 

a înregistrărilor din jurnal, respectiv pentru protejarea autenticității și a continuității procesului de 

înregistrare al evenimentelor, cu excepțiile stabilite doar prin cadrul legislativ. 

Sistemul de jurnalizare și notificare este compus din: 

• nomenclatorul utilizatorilor (administratorii datelor) 

• nomenclatorul tipurilor de date cu caracter personal 

• serviciul de generare și transmitere a evenimentelor care conțin date cu caracter personal asigurat 

de utilizatorii datelor  

• serviciul de colectare (centralizare) a evenimentelor,  asigurat de furnizorul de servicii cloud, care 

preia de la administratorii datelor evenimentele generate de operațiunile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal 

• serviciul de notificare a evenimentelor asigurat de furnizorul de servicii cloud 

 
Nomenclatorul utilizatorilor 
Solutia trebuie sa contină un nomenclator al utilizatorilor care folosesc servicii din platforma cloud privat 

guvernamental și care prelucreză date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

Nomenclatorul trebuie să conțină date precum, fară a se limita la : 

• numele autorității sau a instituției publice; 

• identificatorul CUI; 

• aplicația care conține datele cu caracter personal; 

• status: activ, inactiv; 

• informații de timp: data actualizării/creării; 

 
Nomenclatorul tipurilor de date cu caracter personal 
Datele cu caracter personal cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 679/2016 trebuie să fie stabilite și 

încadrate în nomenclatorul tipurilor de date. Utilizatorul poate genera și alte valori în nomenclator dacă 

consideră că prelucrează alte date cu caracter personal diferite de cele din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. 

Nomenclatorul trebuie să cuprindă informații precum, fară a se limita la: 

• denumire informație, data cu caracter personal accesată; 
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• cod numeric informație, identificator unic; 

• acțiune CRUD: creare, citire, actualizare, ștergere; 

• status: activ, inactiv; 

• informații de timp: data actualizării/creării; 

 

3.2.6.3 Serviciul de generare și inregistrare a evenimentelor 

Deoarece datele cu caracter personal sunt prelucrate de către utilizator, aceștia vor înregistra orice 

acțiune (eveniment) asupra acestor date astfel încât oricând se va cere o informație având ca referință date 

din sistemul de jurnalizare, această informatie logată de către autoritatea si/sau institutia publica 

(utilizator) să poată fi pusă la dispozitia cetățeanului căreia i-au fost accesate datele persoanele la cererea 

acestuia. 

Serviciul de generare și înregistrare a evenimentelor trebuie să aibă cel puțin următoarele 

functionalității: 

• să fie compatibilă cu aplicația care gestionează date cu caracter personal; 

• să capteze toate modificările din baza de date cu precădere cele care conțin date cu caracter 

personal stabilite în nomenclatorul tipurilor de date; 

• evenimentele salvate trebuie să conțină metadata, fara a se limita la,  precum:  

◦ CUI, autoritatea sau instituția publică 

◦ CNP, informație criptată; 

◦ cod numeric informație; 

◦ aplicația, sistemul care a generat evenimentul; 

◦ acțiune; 

◦ utilizator intern; 

◦ timestamp 

• să capteze toate cererile din alte sisteme/aplicații informatice prin interfețele de conectare care 

conțin date cu caracter personal stabilite în nomenclatorul tipurilor de date 

• să asigure, confidențialitatea, integritatea evenimentelor și disponibilitatea prin implementarea 

unei solutii de tipul message broker sau o tehnologie asemănătoare în vederea  transmiterii 

evenimentelor către un serviciu de colectare intern prin interfața de conectare 

În momentul în care un utilizator accesează date cu caracter personal pentru un cetățean din alt sistem 

informatic, sistemul de jurnalizare va înregistra un eveniment, precum in figură. 
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Figură - Eveniment jurnalizat 

 

Serviciu de colectare (centralizare) a evenimentelor 

Soluția trebuie să ofere suport necondiționat, pentru a colecta toate cererile venite din sistemele 

integrate și conectate. Aceasta trebuie sa aibă cel puțin următoarele funcționalități: 

• să colecteze evenimentele din aplicațiile integrate; 

• să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea evenimentelor colectate; 

• să asigure interceptarea tuturor cererilor indiferent de tipul de informație transmis; 

• continutul sau ordinea în timp a datelor din jurnal să nu poată fi modificat sau șters; 

• să poate identifica un eveniment după data și identificatorul sistemului care l-a generat; 

• să ofere o interfață pentru monitorizare; 

• să asigure jurnalizare internă pentru evenimentele din platforma de jurnalizare centralizată 

• să asigure managementul utilizatorilor precum: permisiuni, roluri pentru accesarea platformei; 

• să asigure instrumente de vizualizare, căutare, descărcare în scop de audit; 

• să asigure securitatea, confidentialitatea datelor și a platformei; 

• să asigure alerte;  

• să conțină module de raportare a evenimentelor; 

Tehnologia folosită pentru stocare este baza de date multimodel care va fi suport atât pentru sistemul 

de notificare, cât și pentru sistemul de jurnalizare.  

Nomenclatoarele suport vor fi stocate în element criptatal tehnologiei de baze de date. Logurile propriu-

zise și criptate. 
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3.2.6.4 Serviciu de notificare a evenimentelor 

Interfața de Notificări poate fi accesată de orice cetățean care este deja identificat prin sistemul de 

identificare pus la dispoziție de ADR – PSCID. 

Interfaţa aplicaţiei de Notificări este împărţită în mai multe zone de informații: 

• Bara principală conţine logo-ul ADR şi detaliile legate de utilizatorul autentificat, plus acces la 

meniul dropdown ce conţine setările profilului, setările de ajutor şi link-ul de ieşire din aplicaţie. 

• Meniul din bara principală va conține butoanele şi link-urile către toate secţiunile curente ale 

aplicaţiei de notificări. 

• Notificările vor conține date precum: 

◦ Dată eveniment 

◦ Instituția care a generat evenimentul 

◦ Tipul de informație accesată 

◦ Actiunea pentru informația accesată 

Serviciu de notificare va cuprinde urmatoarele functionalități: 

• posibilitatea pentru a accesa o listă de notificări pentru o perioada de timp cuprinsă între 2 și 60 

de zile. 

• posibilitatea ca notificările să fie exportate în lista PDF ( pentru a fi printate) sau într-un format CSV. 

• notificările văzute vor putea fi șterse de către deținătorul acestora. Ele vor fi marcate ca șterse în 

sistemul de notificări și nu vor mai apărea la următoarea căutare/afișare. 

3.2.6.5 Reținerea evenimentelor din jurnalizare 

Platforma de jurnalizare trebuie să asigure disponibilitatea și confidentialitatea jurnalelor pentru cel 

putin o perioada de 36 luni.  

Volumul de stocare trebuie să fie suficient și să aibă un mecanism de alertă dacă spațiul ocupat 

depășește 75% din capacitatea totală. 

3.2.6.6 Platforma de Service Desk 

Având in vedere numărul mare de utilizatori și componente ale platformei se impune furnizarea și 

instalarea unei soluţii de asistență tehnică (help-desk) prin care se vor gestiona toate incidentele 

înregistrate la nivelul platformei de cloud guvernamental și totodată să asigure monitorizarea tuturor SLA- 

urilor stabilite. Sistemul va permite preluarea, înregistrarea și urmărirea sesizărilor (incidente/tickete) 

privind funcţionarea anormală a întregului sistem informatic. 

Implementarea unei platforme unice de gestionare a incidentelor la nivel de cloud  are ca scop: 

• reducerea perioadelor de nefuncționare a diverselor componente/ sisteme/ aplicații/ servicii; 
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• creşterea vitezei de intervenţie a personalului IT; 

• support în prioritizarea corectă a activităţii de rezolvare a incidentelor; 

• monitorizarea timpilor de intervenţie si a modului in se respectă contractele de service si suport. 

Platforma va permite preluarea incidentelor transmise telefonic, prin email sau prin intermediul 

interfețelor platformei. 

Sistemul va permite configurarea următoarelor fluxuri de tratare a incidentelor: 

Ø Flux pentru înregistrare incidente 

Ø Flux pentru escaladare incidente, preluare și rezolvare incident 

Ø Flux pentru notificare utilizatori 

Pe parcursul derulării activităţii de Help-Desk, sistemul va permite  înregistrarea modalităţilor de 

rezolvare a incidentelor frecvent întâlnite sub forma de baza de cunoştinţe, astfel încât modalitatea de 

rezolvare a unui incident similar va fi înregistrată în sistem și va permite un răspuns prompt, prin evitarea 

paşilor de re-diagnosticare. Componenta bază de cunoștințe va permite cel puțin, dar fără a se limita la,  

funcții de înregistrare, modificare, căutare, vizualizare. 

Componenta bază de cunoștințe trebuie să dispună de facilități de căutare după cele mai frecvente 

întrebări și să ofere metoda de căutare a informaţiei de tip „arbore de decizie” în baza de cunoştinţe; 

Soluţia de help-desk oferită va avea capabilități integrate de gestionare a cerințelor de SLA ale  tuturor 

componentelor de la nivelul platformei de cloud.  

 

Cerinţe Generale: 

• Solutia propusă trebuie să se bazeze pe un pachet de aplicații software disponibile 

comercial (COTS –Commercial of the Shelf) 

• Soluția trebuie să fie conformă cu practicile ITIL și să acopere minim urmatoarele procese 

ITIL: Request Management, Incident Management, Problem Management, Change 

Management 

• Funcționalitățile soluției trebuie să fie adaptate rolurilor pe care utilizatorii le îndeplinesc, 

schimbarea rolului unui utilizator se va realiza cu schimbarea tipului de interfață în care 

acesta activează 

Cerințe de autentificare: 

• Soluția oferită permite gestionarea utilizatorilor prin sincronizare cu soluția de IAM a 

Platformei de cloud  

• Soluția oferită trebuie sa conțină un modul separat pentru definire de roluri. În cadrul 

acestui modul vor fi roluri predefinite care pot fi atribuite utilizatorilor și va permite 

configurarea de roluri nestandardizate. 

• Utilizatorii să aibă posibilitatea să îți aleagă, din interfața aplicației, rolul în care activează 

în soluție fără a fi nevoie să iasă și să reintre in platforma (conform ITIL, o persoana poate 
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îndeplini mai multe roluri). Rolurile pe care o anumită persoană poate să le îndeplineasca 

trebuie sa fie definibile doar de administratorul soluției 

• Soluția trebuie sa dispună de mecanisme de securizare a accesului utilizatorilor la datele 

din aplicatie prin definirea de roluri cu nivele de acces diferite. Soluția trebuie să permită 

definirea unui numar multiplu de roluri în aplicatie. Soluția trebuie sa permită atașarea 

unuia sau mai multor roluri pentru un utilizator 

• Componenta bază de cunoştinţe trebuie să permită definirea de drepturi diferite de acces la 

documentele publicate în funcţie de grupul de utilizatori; 

Cerințe de comunicare 

1. Soluția va permite canale de comunicație între utilizatori și echipele de support prin: 

- Email 

- Telefon 

- Autentificare în interfața de utilizator 

- Chat prin interfața de utilizator 

 

2. Cerințe de management al incidentelor 

• Soluția va fi configurată astfel încât, utilizatorii să poată alege aplicația/serviciul pentru care 

se înregistrează incidentul  

• Pentru fiecare aplicatie/serviciu se va putea atașa propriul SLA 

• Soluția va automatiza activitățile legate de gestionarea cererilor, trimiterea notificărilor și 

verificarea conformităților SLA 

• Soluția propusă va permite înregistrarea unui incident utilizînd cel puțin interfața de 

utilizator, e-mail 

• Soluția propusă va permite utilizatorilor serviciilor de cloud să solicite alocarea de resurse 

suplimentare (ex, capacitate de procesare, capacitate de stocare etc) 

• Soluția propusă va permite utilizatorilor să acceseze informații referitoare la statusul SLA 

pentru fiecare aplicație a acestuia găzduită în cloud 

• Să permita integrarea serviciilor și aplicațiilor din Marketplace la serviciile de help desk ale 

soluției oferite 

• Să permită monitorizarea timpilor de rezolvare;  

• Soluția trebuie să permită identificarea, la nivelul interfeței aplicației, a solicitărilor pentru care 

nivelul de SLA (Service Level Agreement) definit a fost încălcat; 

• Soluția trebuie să permită configurarea de reguli automate de escaladare a cererilor și de notificare 

pentru a se asigura încadrarea în nivelul de SLA definit; 

• Soluția trebuie să permită afișarea la nivelul fiecărei solicitări a momentului în care SLA-ul agreat 

pentru rezolvarea acelei solicitări va fi depășit; 
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• Soluția trebuie să permită oprirea contorului de timp la schimbarea status-ului în care se află 

solicitarea (Hold); 

• În definriea SLA-urilor timpul de rezolvare trebuie sa fie calculat ținând cont de un program de lucru 

care se poate defini (workshift); 

• În cazul incidentelor trebuie să permită definirea unei matrici flexibile de calcul a Priorității 

incidentelor în funcție de nivelul de Urgență și Impact conform specificatiilor ITIL; 

• Soluția trebuie să permită înregistrarea de relații de tip Părinte-Copil între incidente sau Probleme. 

De asemenea trebuie să permită propagarea automata către solicitările copil a rezoluției sau a altor 

informații completate în solicitarea părinte; 

• Soluția să poată fi configurată astfel  încât să escaladeze automat incidentele/ticketele în funcţie 

de prioritatea lor sau în situaţia în care acestea nu respecta condiţiile de calitate (timpul maxim 

admisibil pentru rezolvare); 

• Soluția trebuie să ofere posibilitatea deschiderii unei Probleme dintr-un Incident și relaționarea 

Problemei cu unul sau mai multe Incidente. Analiştii trebuie să poată salva soluţiile propuse într-o 

baza de cunoştinţe cu arborescența pe subiecte, puncte de interes etc; 

• Soluția trebuie să conțină funcționalități proprii de securitate și auditAccesul la aplicaţie 

trebuie sa se realizeze în intregime prin intermediul unei interfețe WEB securizată. Nu se 

admit soluţii tip client-server. 

• Soluţia trebuie să suporte reguli de business flexibile care pot varia conform unor factori 

multipli 

• Soluţia va oferi suport complet pentru orchestrarea de procese (workflow) 

• Soluția propusă trebuie să permita integrarea folosind servicii și adaptori în conformitate 

cu standardele deschise, cum ar fi WSDL 

Cerințe de raportare 

- Soluția trebuie să dispună de raporate detaliate despre gradul de accesare al documentelor 

publicate; 

- Soluția trebuie să aibă un modul dedicat de raportare care să includa un set predefinit de raporte 

dar să permită și dezvoltarea de rapoarte noi; 

- Solutia trebuie să pemită programarea rulării de rapoarte și expedierea acestora către actorii 

implicați; 

- Soluția trebuie să pemită exportul de rapoarte în format editabil (ex Word, EXCEL ) și PDF. 

Cerințe specifice  

• Trebuie să asigure o interfaţa prietenoasă utilizatorului, facilitaţi de navigare confortabilă 

utilizând mijloace naturale de căutare (meniuri bara, pop-up pull-down) și să permită 

navigarea în toate modulele la care utilizatorul are acces fără deconectarea și reconectarea 

utilizatorului; 
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• Să permită ataşarea la incidentul introdus a documentelor electronice (de diverse formate);  

• Să permită configurarea unor fluxuri de operaţiuni pentru rezolvarea incidentelor/ticketelor 

in funcţie de tipologia acestora; 

• Trebuie să permită introducerea de feedback-uri din partea utilizatorilor, pentru 

evaluarea și notarea calității răspunsurilor primite în urma interogărilor efectuate; 

• La deschiderea unei solicitări de către utilizatori trebuie să se poată face mai întâi 

o căutare în baza de cunoștinte a unor posibile soluții astfel încât să se reducă 

numărul de solicitări pentru care s-a dat deja o rezolvare; 

• Toate activitățile de căutare efectuate de utilizatori trebuie să poată fi înregistrate 

și disponibile pentru analiză  și determinarea gradului de utilitate al documentelor 

publicate;Un solicitant trebuie să poată avea multiple incidente/tickete deschise 

simultan; 

• Soluția propusă trebuie să ofere suport complet integrat pentru toate canalele de 

comunicare; 

• Soluția propusă trebuie să ofere posibilitatea de alocare a incidentelor/ticketelor 

bazata pe capabilitățile angajaților; 

• Soluția propusă trebuie să permita înregistrarea și regăsirea istoriei complete de 

comunicare (mesaje recepționate și emise) a solicitantului, de pe toate canalele 

de interacțiune și din toate zonele de cereri, informări și servicii; 

• Soluția propusă trebuie să ofere, în scopul procesării acestora, capabilități de 

parsing pentru email-urile inbound pentru diverse câmpuri cum ar fi expeditorul, 

corpul e-mailului; 

• Trebuie să suporte integarea cu Microsoft Exchange Server sau orice alt sistem de 

mail  folosind protocolul SMTP pentru trimiterea notificărilor prin email; 

• Soluția trebuie să permită interconectarea cu alte soluții de helpdesk atașate unor 

componente din cloud pentru a asigura gestionarea unitară și integrate a 

incidentelor la nivel de platformă 

• Trebuie oferită posibilitatea utilizării de șabloane pentru răspunsurile de rezolvare 

a incidentelor; 

• Soluția trebuie să puna la dispozitie un instrument care să permită modificarea 

interfeței și a paginilor prezentate utilizatorilor, extinderea funcționalităților și a 

fluxurilor de lucru, extinderea schemei bazei de date 

Echipamente suport  pentru HelpDesk 

Sistemul de help desk va conține inclusiv statii de lucru. 
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3.2.6.7 Componente de suport functional (Software-as-a-Service) 

Componente funcționale (COTS) SaaS pentru arhitecturi de sistem software 

MOTIVATIE 
Aplicatii si sisteme informatice  

Ministerele si agentiile au in vedere construirea de sisteme informatice integrate, care vor contine atat (i) 

elemente de cod — aplicatii — specific dezvoltate la cerere, pe cerintele publicate de autoritatea 

contractanta, ca parte a proiectelor, cat si (ii) elemente generale de functionalitate software asigurate de 

componente COTS. Acest aspect deriva din situatia specifica entitatilor guvernamentale, care dezvolta 

aplicatii nu ca scop in sine — ori, precum este cazul pentru mediul de afaceri, pentru comercializarea 

acestora —, ci pentru a publica si opera servicii digitale de e-guvernare si e-administratie.  

Elemente de cod — module sau aplicații — specific dezvoltate la cerere devin proprietate a statului 

român cu drepturile de proprietate aferente care permit refolosirea și modificarea codului sursă după 

nevoiile fiecărei instituții și autorități publice. 

 

Serviciile digitale se bazeaza pe sisteme informatice complexe ale caror nevoi functionale nu vor putea fi 

sustinute integral de aplicatii dezvoltate custom | ad-hoc | pe specificatiile autoritatii contractante, ci vor 

include si o serie de elemente functionale standard, ‘off-the-shelf’, care au rol structural (a se vedea 

taxonomia de mai jos, “Principled architecture”) si o larga aplicabilitate pentru constructia oricaror sisteme 

informatice, respectiv pentru suportul functional direct al aplicatiilor informatice.    

“Principled architecture” 

Ideea este aceea de a incuraja construirea de sisteme informatice pe baza de arhitecturi (de sistem) 

functionale mature, bine definite (documentate), respectiv pe acoperirea de catre ADR, cu resurse — ‘cloud-

native’ / ‘cloud-ready’ — efectiv pre-instalate in mediul de tip cloud privat guvernamental, a unei mase 

critice de componente software COTS oferite in mod SaaS, respectiv regrupate patru categorii esentiale:   

— Managementul identitatii si al politicilor de acces 

— Automatizarea proceselor si asigurarea suportului decizional  

— Sustinerea, integrarea si prezentarea serviciilor de aplicatii 

— Managementul si integrarea datelor 

 

Standardizare si interoperabilitate 

Impactul pozitiv direct al acestei abordari, la nivelul bunelor practici de construire si derulare de proiecte, il 

constituie premisa unei alinieri, sau standardizari graduale a arhitecturilor de sistem, cu posibilitatea 

validarii de modele (architectural patterns) viabile de solutionare a unei multitudini de situatii, cel putin in 

ceea ce priveste (a) suportul functional, (b) asigurarea efectiva a performantei, (c) a scalabilitatii si (d) a 

interoperabilitatii structurale a sistemelor informatice.  

COMPONENTE SI ARHITECTURA 
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Managementul identitatii si al politicilor de acces 
Identity Server 

O componenta moderna de gestiune integrata a mecanismelor de implementare a identitatii 

digitale, cu rol esential in transformarea digitala a serviciilor de e-guvernare si e-administratiei, cu 

atat mai mult cu cat implementarea paradigmei ‘zero trust’ aduce cu sine provocari specifice iar 

utilizarea modelului decompunerii functionale si a integrarii de (micro-) servicii (‘service 

composition’) deschide oportunitati unice. Este esential sa se asigure disponibilitatea unui astfel de 

nivel functional, pentru problematica de identity management, orientat pe deservirea instantelor 

de servicii si a interfetelor programabile (‘API-first’), pentru a reflecta specificul si nevoile sistemelor 

de tip cloud, respectiv ale aplicatiilor de tip cloud-native. 

Attribute Directory Server 

Consolidarea datelor de baza si managementul integrat al atributelor asociate identitatii digitale, 

prezentarea lor in mod personalizat, catre fiecare serviciu, precum si sincronizarea multi-

directionala a acestora, intr-o structura de tip meta-directory (sau echivalenta), scalabila si capabila 

sa asigure un timp de raspuns foarte redus, inclusiv pentru un volum mare si foarte mare de cereri 

concurente.    

Access Policy Server 

Componenta functionala pentru asigurarea managementului consolidat al autorizarii, realizate in 

mod dinamic, la nivel granular, pe baza de politici de acces, care va putea implementa (direct, 

precum si in combinatie cu alte componente de suport functional) arhitecturi complete de 

formulare, publicare, administrare, decizie si aplicare (enforcement) a politicilor de acces la resurse. 

 
Automatizarea proceselor si suport decizional  
Process Automation Server 

Aceasta componenta este esentiala, cu precadere in modernizarea prin servicii digitale a 

activitatilor din administratia publica, pentru care legislatia aplicabila are o importanta 

covarsitoare: intreaga activitate a administratiei este dominata de procese care se supun unor 

norme legale specifice, care au o dinamica proprie si este esential sa se iasa din cercul vicios al 

proiectarii si implementarii ad-hoc de aplicatii monolitice, cu arhitecturi interne proprietare si 

netransparente,  mai ales pentru activitati al caror cadru normativ… se schimba inainte ca proiectul 

sa fie dat in productie.  

Este oportuna utilizarea de medii de lucru, inclusiv de tip low-code/no-code, in care se pot realiza 

cu usurinta harti de proces standardizate, care pot fi editate si versionate pentru a tine pasul cu 

evolutia legislatiei si a bunelor practici din institutiile guvernamentale, si care pot asigura si executia 

controlata, complet transparenta si auditabila, a acestora.     

Decision Automation Server 
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Un ingredient cheie in automatizarea activitatilor in domenii reglementate, inclusiv in administratia 

publica, este automatizarea unor secvente din procesul decizional, respectiv care preiau si 

optimizeaza guvernanta aspectului procesual al deciziei, cu corelarea directa a obiectivelor 

asumate etc. Se completeaza natural cu componenta de tip „Process Automation Server”. 

 
Soluții de  integrare și prezentare a serviciilor de aplicații 
Service API Manager 

Componenta functionala de management al instantelor interne de servicii si interfete programabile 

(API), pentru gestionarea integrata a publicarii lor, si a intreg ciclului de viata al acestora, cu suport 

pentru integrare in arhitecturi moderne de autorizare granulara a accesului, pentru decuplarea 

arhitecturala a serviciilor si ca punct de aplicare a politicilor de acces la resurse. 

 

Service Front-End Gateway  

Componenta de tip gateway pentru optimizarea prezentarii (application delivery) si pentru 

protectia integrata (API security) a instantelor de servicii expuse catre utilizatori, in retele deschise 

(Internet) si de tip Intranet.  

   

Service Bridge Gateway 

Componenta de tip gateway pentru protejarea serviciilor si a interfetelor programabile (API) expuse 

in mediu de tip Extranet, respectiv pentru interconectarea serviciilor externe, cu rol de transformare 

bidirectionala, in timp real asimilat, a datelor si/sau a protocoalelor de lucru intre mediile extern si 

intern.  

 

Application Service Monitoring 

O componenta de monitorizare a secventelor de cod si a instantelor de servicii din arhitectura 

sistemelor de aplicatii, pentru a decela anomaliile si erorile de executie, pentru a cuantifica 

consumul specific de resurse, respectiv pentru a evalua si masura in mod continuu performanta 

modulelor si functionalitatilor de aplicatii, cu rol vital de asigurare de feedback (a) pentru 

optimizarea codului (si chiar a arhitecturii) sistemelor de aplicatii si (b) pentru optimizarea continua 

a alocarii elastice a resurselor in mediile de tip cloud. 

 

Application Integration 

Componente de integrare programatica a serviciilor, care sa asigure atat medii de lucru prietenoase 

— inclusiv de tip  low-code — pentru dezvoltatori, in crearea de arhitecturi software complexe, cat 

si un set complet de functionalitati sofisticate pentru interconectarea dinamica intre interfete API, 

servicii si surse de date (inclusiv de tip data-fabric), cu capacitatea de a opera ca integrator de 

microservicii sau in mod ESB (Enterprise Service Bus).  
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Componente de tip framework, specific instrumentate pentru interconectarea secventelor de cod 

dezvoltate la componentele si functionalitatile infrastructurii programabile (software defined) prin 

instrumente robuste, cu viabilitate si interoperabilitate testate.     

Componentele va trebui sa asigure suport pentru modalitati tehnice de integrare standard, inclusiv 

mesagerie de aplicatii si streaming, precum si pentru o multitudine de modele arhitecturale de 

integrare (one-to-many si many-to-one, many-to-many / publish-suscribe etc.). 

 

Application Server 

O componenta de tip server de aplicatie specific optimizata pentru infrastructuri de tip cloud-native 

si pentru aplicatii containerizate, cu arhitectura modulara si amprenta redusa, cu capacitatea de a 

simplifica instantierea elastica si care asigura un nivel ridicat de flexibilitate, pentru a putea deservi 

optim dezvoltarile bazate pe microservicii. 

 

Operating System 

O componenta de tip sistem de operare pentru sisteme deschise (de exemplu, de tip Linux, sau 

echivalent), specific optimizata pentru arhitecturi de tip cloud-native si pentru aplicatii 

containerizate, cu un nivel predefinit de impachetare modulara a functionalitatilor in jurul ideii de 

imagine standard, relativ la necesitatile de tip ‘container image building’ (inclusiv cu seturi de 

functionalitati de baza, pe profile, suport pentru diverse medii runtime pentru limbajele de 

programare aflate in utilizare curenta, precum si cu repository de scripturi pentru descrierea 

programatica a relatiei intre functionalitati), respectiv cu un inalt nivel de suport pentru (si 

confirmat pe relatia cu) o multitudine de sisteme si tehnologii esentiale.  

 
Managementul si integrarea datelor 
Operational Database 

Componenta functionala de gestiune a bazelor de date operationale (cel putin cu suport pentru 

structuri de tip relational, interogare SQL — sau echivalenta — si exploatare de tip OLTP), inclusiv 

pentru instantele de baze de date private destinate instantelor de microservicii create ca parte a 

proiectelor (de exemplu, cel putin pentru informatii de stare si de configurare etc.), impreuna cu 

mecanismele adecvate de provizionare automata si de asigurare a persistentei in medii de aplicatii 

containerizate si structuri de tip Kubernetes. 

 

In-Memory Data Cache  

Componenta functionala pentru asigurarea unui mediu de stocare si organizare distribuita, in 

memoria activa (RAM) a nodurilor implicate, pentru datele semi-structurate (cel putin cu suport 

pentru structuri de date si mecanisme specifice de cautare/regasire de tip NoSQL — sau echivalente 
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—, precum si pentru metode de procesare paralela) pentru acces rapid, procesare si/sau analiza de 

date in regim de latenta minima, cu functii avansate de scalabilitate si rezilienta. 

 

Multi-model Data Repository  

Componenta functionala de tip depozit (repository) de date, respectiv ca alternativa moderna, cloud 

native, la stocarea traditioala de fisiere pentru stocarea si valorificarea integrata, inclusiv prin 

metode de tip semantic si analitic, a informatiei nestructurate si a documentelor de proces (JSON, 

XML si orice formate nestructurate sau semistructurate substantial echivalente) generate de 

aplicatii, inclusiv de instantele de micro-servicii.  

 

Continuous Data Integration 

Componenta functionala de management si de integrare continua a datelor, de tip data fabric, care va 

dispune cel putin de functionalitati de identificare si catalogare automata, (dupa caz) de consolidare si/sau 

sincronizare din sursele de date, respectiv de extragere si incarcare a datelor in multiple sisteme (inclusiv 

depozite de date) destinatie, de asigurare a parametrilor de calitate a datelor, de asigurare a integritatii 

datelor si de guvernanta integrata a ciclului de viata al acestora, precum si de conectare a serviciilor de 

aplicatii si a interfetelor programatice de tip API la sursele de date. 

 
Servicii  
Serviciile de livrare și instalare software  
In cadrul proiectului se vor implementa componenetele recomandate la nivel european pentru 

implementarea once-ony, si hub-ul de interconecare pentru SDG. Sistemul tehnic propus la nivelul Uniunii 

Europene va permite Statelor Membre să solicite date de la autoritățile competente din alte state membre 

pentru a simplifica accesul la procedurile administrative transfrontaliere inițiate de cetățeni sau 

întreprinderi. Procedurile acoperite de acest sistem includ tranzacții de zi cu zi, cum ar fi înregistrarea 

schimbării adresei și a unei mașini la mutarea în străinătate, începerea unei afaceri într-un alt stat membru 

sau recunoașterea academică transfrontalieră. În urma utilizării Principiului O singură dată, autoritatea 

competentă care furnizează datele acționează ca Furnizor de Date, în timp ce autoritatea competentă care 

primește datele acționează ca un Consumator de Date. 

Conform regulamentului, sistemul tehnic OOP(once-only principle)  ar trebui să devină operațional până 

în decembrie 2023. Acest sistem de vârf va duce în cele din urmă la o mai mare colaborare guvernamentală 

în UE datorită proceselor de verificare online mai rapide și mai ieftine, cu același nivel de încredere, sau 

chiar mai mare. , decât cecurile tradiționale de zi cu zi pe hârtie. In cadrul proiectului se va implementa 

infrastructura  necesara pentru ca Romania in calitate de stat membru sa realizeze procesele definite in 

cadrul OOP.  
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Pentru asigurarea livrării cu succes a infrastructurii software ale sistemului, trebuie să fie realizată toată 

infrastructura  virtuala a sistemului. Pentru fiecare mediu în parte vor trebui să fie instalate, conform 

arhitecturii, produsele furnizate, în modul de disponibilitate solicitat.  

Vor trebui astfel asigurate urmatoarele activități: 

• Finalizarea arhitecturii componentelor software-ului de bază;   

• Instalarea componentelor software de bază;  

• Configurarea sistemului software de bază; 

• Integrarea componentelor software de bază; 

• Testarea soluţiei. 

 
Serviciile de dezvoltare  
Pentru asigurarea dezvoltarii sistemului Hub interconectare vor trebui asigurate cel putin urmatoarele 

categorii mari de activități: 

• Servicii de analiză a sistemului; 

• Servicii de instalare si configurare infrastructură de suport;  

• Servicii de modelare/proiectare a sistemului: 

o Proiectarea modelului sistemului de date; 

o Definirea serviciilor aferente noului flux funcţional de sistem; 

o Definirea principalele funcţionalităţi de sistem folosind modele entitate -asociere sau 

UML2.0; 

o Proiectarea componentelor şi arhitectura de sistem; 

• Dezvoltarea softului de aplicație: 

o Instalarea si configurarea produselor COTS; 

o Dezvoltarea componentelor de software; 

o Integrarea componentelor software; 

o Testarea soluţiei software; 

o Configurarea sistemului software;  

o Obţinerea acordului final din partea beneficiarului proiectului; 

Se vor avea in vedere minim servicii pentru interconectarea platformei cu : 

• nodul eIDAS – proiectul SITUE; 

• soluțiile de tip managementul identității – proiectul PSCID; 

• 5 furnizori de servicii de e-guvernare care vor fi conectați la HUB-ul de Interconectare (ex : ONRC, 

MAI, MMJS, MFP, CNAS, MS etc.); 

• Registrele de baza existente și mature conectate și expuse în conformitate cu procedurile publicate 

în registrul registrelor.  
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3.2.7. Resurse de securitate cibernetică pentru livrarea de servicii SaaS 

Securitatea livrării de servicii SaaS:  

La nivelul componentei de rețea virtuala a clientului de Cloud, soluțiile de protecție 
împotriva amenințărilor cibernetice îndreptate împotriva CPG nu se vor limita la tehnologiile 
prezentate în continuare, fluxul de date fiind protejat cel puțin de soluția UTM virtuală a serviciului 
SaaS furnizat. Regulile de firewall se vor gestiona unitar pentru toate serviciile asigurate de 
furnizorul SaaS pentru beneficiari printr-o soluție de management centralizat. Conexiunile dinspre 
resursele proprii către Internet se vor realiza prin interogarea serviciilor DNS destinate CPG. 

Capabilitățile de detecție ale atacurilor de tip APT se vor baza pe tehnologii de securitate 
cibernetică ce utilizează algoritmi de IA și ML pentru identificarea anomaliilor de comportament.  

La nivel de sistem de operare găzduit, funcționalitățile de detecție și răspuns la incidente de 
securitate cibernetică vor fi facilitate prin implementarea unei tehnologii XDR instalate implicit la 
nivelul tuturor mașinilor virtuale ale instituției.  

Procesul de detecție și răspuns va fi susținut de o soluție pentru managementul automat al 
vulnerabilităților, prin care se vor realiza activități de identificare a posibilelor vulnerabilități 
existente la nivelul rețelei virtuale, sistemelor de operare și aplicațiilor, urmate de aplicarea 
actualizărilor în vederea remedierii acestora. Stiva soluțiilor de securitate cibernetică enumerată 
va facilita detecția și protecția împotriva aplicațiilor malware persistente și avansate, inclusiv de 
malware distructiv, precum cel de tip ransomware sau wiper.  

Securitatea la nivel de VM/ container se va realiza prin scanarea continuă a mașinilor virtuale 
și a containerelor care rulează pe acestea, în vederea identificării unui set de vulnerabilități 
cunoscute și a unor comportamente anormale, pentru a asigura protecția împotriva aplicațiilor 
malware. 

La nivel de aplicație, securitatea cibernetică se va baza pe soluții diferențiate și specializate 
în asigurarea securității cibernetice la nivel de API, de aplicații Web și de aplicații e-mail. 
Suplimentar, va fi prevăzută o soluție care va oferi mecanisme de protecție la nivel Layer 7 
împotriva activităților de indisponibilizare derulate de actorii cibernetici.  

 La nivel Saas evenimentele generate de  soluțiile de securitate cibernetică vor fi preluate și 
corelate de soluția SIEM destinată livrării serviciilor de tip SaaS, urmând ca, în funcție de rezultate, 
să fie aplicate deciziile potrivite prin tehnologia de tip SOAR. Procesul de generare și evaluare a 
alertelor va fi îmbogățit de cunoașterea adăugată prin soluții de Threat Intelligence specializate. 
Prin intermediul soluțiilor de securitate cibernetică menționate, a alertelor, a informațiilor 
furnizate, precum și a specialiștilor în securitate cibernetică, se vor îndeplini premisele necesare 
pentru desfășurarea procesului de Threat Hunting și de răspuns la incidente.  

Soluțiile hardware și software pentru securitatea livrării de servicii SaaS vor fi furnizate și 
implementate conform modelelor definite în capitolul curent sau vor fi ofertate sub forma unei 
soluții cloud full stack, dezvoltat de provideri de tehnologii cloud și implementat în mod unitar și 
indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

 

Soluții pentru detecția amenințărilor cibernetice: 
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Soluțiile de detecție a amenințărilor cibernetice la adresa Cloudului Privat Guvernamental nu se vor 

limita la tehnologiile prezentate în cadrul proiectului tehnic. În situația în care unele dintre aceste tehnologii 

nu reușesc să mai îndeplinească rolul de a asigura un nivel înalt de securitate cibernetică a CPG, Autoritatea 

Contractantă își rezervă dreptul să identifice alte tehnologii de actualitate cu păstrarea obiectivului de 

asigurare a securitătii cibernetice. 

 

ü Detecția atacurilor cibernetice avansate de tip APT 

Aplicațiile malware utilizate în cadrul atacurilor de tip APT sunt caracterizate prin faptul că folosesc 

tehnici avansate de infectare și persistență în rețeaua victimă, dar și elemente inovative, cu caracter de 

noutate și unicitate (zero day), ce nu pot fi detectate static (pe bază de semnătură).  

Devine astfel esențială detecția acestor activități în timp real, precum și necesitatea unei soluții 

avansate de detecție APT la nivelul SaaS, care utilizează învățarea automată și folosește algoritmi de IA și 

ML, pentru a detecta și a îmbunătăți răspunsul la atacuri avansate. Artefactele unui atac cibernetic pot fi 

interpretate cu dificultate dacă sunt tratate individual, dar pot avea însemnătate deosebită dacă sunt 

corelate prin tehnologii de inteligență artificială. 

Soluția va oferi un mecanism de detecție a amenințărilor cibernetice care să nu fie bazat exclusiv pe 

semnături, pentru a putea detecta tipuri noi de amenințări care nu au fost descoperite sau care nu au fost 

făcute publice până în prezent de către comunitatea de securitate cibernetică. Axându-se pe 

comportamente și acțiuni, soluția va identifica atacurile cibernetice în toate fazele de desfășurare, fără a 

avea nevoie de semnături sau liste de reputație. 

Soluția înțelege comportamentul legitim al utilizatorilor și detectează anomaliile 

comportamentale.Aceasta va opera fără a avea nevoie de o preconfigurare specifică, interpretând, 

înțelegând si realizând tipare, pe care le va verifica prin utilizarea de algoritmi specifici de IA sau ML. 

De asemenea, va folosi tehnici de învățare automată pentru a construi modele comportamentale 

folosind algoritmi de IA și ML și va detecta în timp real potențialele amenințări. 

Soluția conține un modul de alertare în timp real a evenimentelor/ incidentelor în funcție de tipul, 

severitatea și impactul ce îl pot aduce în cadrul organizației și permite stabilirea de priorități atât manual, 

cât și automat, în funcție de anumiți parametri ce pot fi personalizați pentru alertele generate, care conțin 

o descriere a evenimentului/ incidentului detectat, recomandări și metode de remediere a acestuia. 

 

ü Security Information and Event Management (SIEM) 

Security Information and Event Management (SIEM) este soluția cu ajutorul căreia se vor centraliza, 

agrega, normaliza și corela evenimentele de securitate cibernetică generate de resursele virtuale ale 

furnizorului de SaaS capabile să creeze înregistrări și să le exporte într-un format suportat de soluție. 

Sistemul va permite evaluarea stării acestora și centralizează alerte în timp real, le analizează, le corelează 

și notifică grupul decizional. 
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Soluția SIEM are un rol semnificativ în administrarea și evaluarea stării de securitate cibernetică prin: 

• Interpretarea evenimentelor de securitate specifice MS Windows, Linux, servere de e-mail și Active 

Directory 

Permite centralizarea în timp real a jurnalelor generate de diferite sisteme si aplicații. Pe baza 

acestora, sistemul permite crearea de alerte și de profiluri de alertă, împreună cu posibilitatea de notificare 

prin e-mail. La apariția unui eveniment cibernetic, soluția poate executa un script preconfigurat pentru a 

preveni modificările nedorite sau acces neautorizat la resursele din cadrul SaaS. 

• Capacitatea de alertă în timp real 

Soluția poate fi configurată să notifice administratorul. Pentru fiecare eveniment înregistrat de sistem, 

conținutul mesajului primit de administrator poate fi definit în mod corespunzător. În cazul unui număr 

mare de notificări, sistemul permite crearea unui singur mesaj sau a unei singure notificări, care cuprinde 

toate evenimentele dintr-un interval de timp. 

• Funcția de evaluare a sistemelor din rețeaua virtuală 

Sistemul are capacitatea de a prezenta date tehnice care arată starea actuală a mediului după 

conectarea la aplicație. Interfața va permite alegerea soluției din cloud, precum și selectarea perioadei de 

timp pentru care se dorește verificarea acesteia. De asemenea, soluția permite crearea de rapoarte și 

dezvoltarea de dashboard-uri, prin care se pot urmări gradul de încărcare a serverelor de e-mail, spațiul de 

stocare al acestora, erorile generate de sistemele de operare sau de aplicațiile ce rulează pe acestea, fără 

a oferi acces la datele vehiculate în cadrul acestora. 

• Funcția de jurnalizare 

Jurnalele sunt sursa principală de date tehnice analizate de un SIEM. Dispozitivele de securitate, cele 

de tip software și bazele de date virtualizate prezente în sistem trimit evenimentele de securitate 

cibernetică conținute în fișierele de jurnalizare către serverul SIEM. Transmiterea evenimentelor este 

gestionată printr-un agent software. 

• Analizarea și normalizarea 

Fiecare dispozitiv gestionează și stochează datele tehnice colectate de senzori în format propriu, iar 

soluția SIEM standardizează evenimentele colectate, catalogându-le după tipul de dispozitiv și tipul de 

eveniment, facilitând interpretarea acestora. 

• Corelarea 

Corelarea evenimentelor este una dintre caracteristicile principale care permite integrarea și analiza 

evenimentelor provenite din diferite surse. Tehnologia SIEM are un set de reguli de corelare predefinite, 

dar oferă și posibilitatea de a crea reguli personalizate conform cerințelor și necesităților definite de 

politicile de securitate internă. Pe baza corelării dintre evenimentele de securitate și datele privind 

vulnerabilitățile unui sistem, soluția SIEM permite atribuirea unui nivel de prioritate alertei generate. 

• Raportarea 
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Prin stocarea pe termen lung a evenimentelor și capacitatea de a valorifica interogările personalizate 

pentru vizualizarea lor într-o modalitate structurată, se facilitează generarea de rapoarte ce pot fi utilizate 

în scopuri de audit sau în investigarea  posibilelor incidente de securitate cibernetică. 

• Tablouri de bord  

Dashboard-ul oferă o imagine de ansamblu asupra mediului de lucru în timp real. Aceste instrumente 

pot oferi o reprezentare a datelor sub formă de diagrame sau alte modele, permițând analiștilor de 

securitate cibernetică să identifice rapid activitatea anormală la nivelul rețelei sau unei aplicații. 

• Notificări  

Semnalele de notificare și avertizare sunt generate atunci când apar anumite evenimente, informând 

utilizatorii despre o posibilă amenințare. Rapoartele pot fi vizualizate prin tabloul de bord sau pot fi 

transmise folosind servicii terțe, precum e-mail. 

  

Next Gen SIEM reprezintă o evoluție a sistemului tradițional, prin integrarea unor tehnologii de 

Machine Learning și Artificial Intelligence cu scopul de a reduce timpul de detecție a activităților malițioase. 

Acest lucru stă la baza conceptului de User and Entity Behavior Analytics (UEBA), ce are că scop stabilirea 

unui standard de comportament (baseline) și alertarea în cazul în care sunt observate deviații de la acesta. 

O astfel de abordare permite o identificare mai rapidă a amenințărilor de tip zero-day.  

 

ü Threat Intelligence 

Soluția de Threat Intelligence va fi compusă dintr-o platformă și mai multe feed-uri comerciale de 

Threat Intelligence. Platforma va avea rolul de a colecta indicatorii de compromitere furnizați de fluxurile 

comerciale, de a normaliza acești indicatori și de a-i integra în cadrul soluțiilor de detecție. 

Această soluție vine în sprijinul analiștilor de securitate cibernetică și este necesară pentru a crește 

capacitatea de detecție a atacurilor de nivel avansat, deoarece permite atât automatizarea integrării 

indicatorilor de compromitere în soluțiile de investigație, cât și contextualizarea acestor indicatori prin 

asocierea lor cu diverși actori sau campanii de atacuri cibernetice. De asemenea, prin această 

contextualizare, se permite o mai bună cunoaștere a TTP-urilor folosite în cadrul atacurilor. 

În același timp, vor putea fi realizate analize pe baza datelor tehnice și a incidentelor de securitate 

care vor fi raportate la indicatorii de compromitere asociați unor amenințări curente. 

Soluția va integra fluxurile de informații referitoare la amenințări cibernetice (threat intelligence 

feeds), atât open-source, cât și comerciale. Acest tip de soluție furnizează automat un scor de încredere 

pentru IoC-uri noi, fără a fi necesară o configurare manuală. 

Soluția Threat Intelligence va transmite automat informațiile către un sistem de securitate relevant, 

cum ar fi produsul SIEM sau SOAR, și va permite filtrarea indicatorilor pe baza unui scor automat de 

încredere. Această integrare ajută la furnizarea celor mai recente informații despre amenințări de 

securitate, în scopul prevenirii și combaterii acestora.  
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De asemenea, soluția va fi disponibilă sub forma unei aplicații sau a unui portal web, care 

administrează și gestionează toate operațiunile de colectare, agregare și procesare de informații provenite 

din OSINT și soluțiile de securitate terțe, fără un efort de management semnificativ de gestionare din partea 

administratorului. 

Beneficiile soluției Threat Intelligence se vor regăsi în: 

• alertarea și blocarea unor activități malware la nivelul unor soluții de securitate cibernetică  (de 

exemplu: firewall, IPS); 

• reducerea ratei false-positive, oferind un proces automat și interactiv pentru validarea indicatorilor 

de compromitere, pe baza reputației acestora;  

• alertarea contextuală și managementul semnăturilor: informațiile furnizate de soluțiile de Threat 

Intelligence sunt utile în determinarea severității și validării alertelor; 

• normalizarea datelor de intrare într-un format structurat; 

• monitorizarea, detecția rapidă și validarea pentru a răspunde la potențialele amenințări de 

securitate; 

• prezentarea, prin intermediul unui singur panou de afișare, a tuturor informațiilor cunoscute și 

relevante în raport cu un indicator de compromitere (IoC), inclusiv scorul asociat, etichete, sursele 

în care este referențiat, URL-uri de referință, buletine de tip threat intelligence, campanii și alte 

IoC-uri asociate; 

• posibilitatea de utilizare a unui API în scopul automatizării. 

 
ü Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) 

Permite agregarea informațiilor referitoare la amenințările cibernetice și, spre deosebire de soluțiile 

SIEM unde răspunsul la incidente înglobează o combinație între componenta umană și sistemele 

informatice, SOAR ajută la definirea, prioritizarea și standardizarea activităților de răspuns. 

 Platformele SOAR sunt definite de trei mari concepte: 

• Orchestrarea conectează instrumente interne și externe (produse de protecție endpoint, firewall, 

IDS, IPS, SIEM) prin integrări personalizate sau predefinite și API-uri, în scopul agregării informațiilor. Odată 

ce toate alertele sunt centralizate, există șanse mai mari de a detecta amenințări într-un context 

îmbunătățit cu o cantitate mai mare de informații introduse. 

• Automatizarea, consolidată de alertele colectate prin orchestrare, analizează datele tehnice și 

creează procese automate și repetate ce înlocuiesc procesele manuale. Analiza de loguri, scanarea de 

vulnerabilități și capabilitățile de auditare pot fi standardizate și executate automat, folosind algoritmi de 

IA și de machine learning (ML). Playbook-urile (acțiuni automate predefinite) sunt esențiale pentru succesul 

SOAR, deoarece pot bloca funcționalități afectate sau chiar declanșa investigații tehnice ulterioare.  

•  Răspunsul include un raport cu acțiunile întreprinse odată ce o amenințare este detectată, precum 

și cu soluțiile virtualizate afectate și managementul cazurilor. 
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Beneficiile platformei SOAR includ detectarea incidentelor, îmbunătățirea timpilor de reacție, 

scăderea coeficienților MTTD (mean time to detect) și MTTR (mean time to respond), simplificarea 

managementului (o singură interfață cu dashboard-uri și informații centralizate), îmbunătățirea 

productivității analistului, colaborarea, raportarea și reducerea costurilor.  

SOAR are rolul de a elimina impedimente precum: activități cronofage de pivotare între consolele 

locale de colectare a datelor tehnice, determinarea de atacuri false-positive, întreprinderea de sarcini 

manuale repetitive de-a lungul duratei de viață a unui incident. 

Procesele de răspuns la incident sunt standardizate și scalabile, îmbunătățesc eficiența, timpul de 

reacție a echipei SOC, precum și productivitatea analiștilor de securitate cibernetică, și promovează 

procesul de învățare. 

Beneficiile soluției SOAR: 

• permite analiștilor de securitate cibernetică din SOC să răspundă rapid și scalabil la incidentele de 

securitate, astfel încât activitatea lor să nu fie afectată de volumul de evenimente. Motorul de orchestrare 

al platformei folosește sute de integrări cu produse de securitate terțe și o serie extinsă de playbook-uri – 

organizări logice ale planurilor de acțiune. 

• automatizarea măsurilor de remediere – integrează un motor de automatizare a workflow-urilor, 

prin care asigură un răspuns rapid și scalabil la incidente. Platforma permite automatizarea script-urilor și 

integrarea prin intermediul Open APIs a întregii infrastructuri de cybersecurity din cadrul SaaS. 

  

• răspuns coordonat la incidente – modulul de management integrat responsabil de partea de 

analiză și raportare. Modulul include dashboard-uri ce pot fi personalizate și unelte de raportare, precum 

și funcționalitatea unui spațiu virtual în care membrii echipelor SOC pot colabora, coordonându-și acțiunile 

pentru a fi rapizi și eficienți în reacția la atacuri. Toate playbook-urile și acțiunile echipelor SOC sunt 

documentate automat – un avantaj imediat atunci când este necesară emiterea de rapoarte. 

  

• integrarea fluxurilor de Threat Intelligence – Platforma permite integrarea și controlul complet al 

tuturor fluxurilor de informații de tip Threat Intelligence utilizate de o organizație. Toate aceste feed-uri 

sunt unificate, automatizate și gestionate eficient dintr-o singură interfață. 

Platforma SOAR asigură automatizarea proceselor, standardizarea etapelor și a modalității de 
reacție și permite eliminarea proceselor cronofage executate manual, iar cu ajutorul playbook-
urilor, predefinite sau personalizate, activitatea Incident Response devine modulară și ușor de 
executat. 

 
ü Managementul automat al vulnerabilităților 

Soluția permite scanarea și identificarea vulnerabilităților de securitate cibernetică care pot fi 

prezente la nivelul componentelor și resurselor utilizate pentru furnizarea SaaS, realizând identificarea 

acestora pe două axe: 
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• vulnerabilități la nivelul rețelei virtuale și a sistemelor de operare; 

• vulnerabilități la nivelul aplicațiilor web. 

Soluția dedicată identificării și managementului vulnerabilităților la nivelul rețelei virtuale a 

furnizorului de SaaS va permite scanarea următoarelor componente: 

• soluții virtuale de rețea; 

• sisteme de operare; 

• sisteme de baze de date proprii; 

• servicii de rețea. 

Adițional, soluția va oferi informații suplimentare despre vulnerabilități, precum: descriere, prag 

critic, risc, cod CVE asociat cu vulnerabilitatea identificată, identificator specific producătorului și metode 

de remediere. Identificarea vulnerabilităților va fi realizată prin scanarea activă a resurselor virtualizate ale 

furnizorului de SaaS, cu suport pentru protocoalele IPv4 și IPv6. 

Va permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități printr-o modalitate ”on-

premise”, fără nevoia unei conexiuni la mediul Internet, utilizând pachete de semnături din surse oficiale 

ale producătorului. 

De asemenea, va permite rularea scanărilor manuale sau automate, prin programarea acestora la un 

interval dorit. 

Soluția va oferi o vizibilitatea continuă și completă a mediului în care este instalată, din punctul de 

vedere al sistemelor, rețelelor și aplicațiilor componente, având posibilitatea indexării acestora într-o formă 

tabelară sau a unei hărți de rețea. De asemenea, va permite stabilirea unei linii de bază și urmărirea 

evoluției în timp a vulnerabilităților existente sau apariția unora noi. 

Din punctul de vedere al bunelor practici în domeniul securității cibernetice, soluția va oferi un set 

de teste care să asigure vizibilitate asupra conformității unor standarde specifice domeniului de securitate 

cibernetică. 

Soluția dedicată identificării și managementului vulnerabilităților la nivelul aplicațiilor web va permite 

descoperirea resurselor logice ale site-urilor web, prin metode de tip ”crawling”, și va oferi o expunere 

vizuală a structurii site-ului. Din punctul de vedere al identificării vulnerabilităților, va prezenta capabilități 

de identificare, prin metode de scanare activă, a celor mai cunoscute tipuri de vulnerabilități, precum: 

• SQL Injection; 

• Cross Site Scripting; 

• Cross Site Request Forgery; 

• Directory Traversal; 

• Code Injection; 

• Input Validation; 

• Vulnerabilități definite in OWASP TOP 10; 

• alte vulnerabilități asociate cu aplicațiile web. 
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Soluția va permite identificarea nivelului de complexitate a parolelor prin detecția unor parole 

implicite sau foarte comune (de exemplu: root/ root), precum și posibilitatea scanării unor aplicații web 

care necesită o secvență de autentificare (completarea unui formular, autentificarea multiplă sau accesarea 

unor pagini web într-o anumită ordine), prin înregistrarea acestei secvențe și replicarea în mod automat la 

momentul scanării. Va suporta mecanisme de autentificare de tip CAPTCHA, Single Sign-On și Two Factor 

Authentication, fie prin replicarea mecanismelor, fie prin intervenția manuală în procesul de autentificare. 

De asemenea, soluția va oferi definirea unor profiluri și opțiuni de scanare și va clasifica 

vulnerabilitățile identificate după nivelul critic al acestora și impactul asupra organizației. 

Vulnerabiltățile identificate vor fi asociate unui indicator tip CVE, precum și cererii și răspunsului 

HTTP care au dus la validarea vulnerabilității identificate de către soluție. Adițional, procesul de identificare 

a vulnerabilităților va genera un sumar despre vulnerabilitatea identificată și acțiuni de remediere. 

Se va asigura rularea scanărilor în mod manual sau automat, prin programarea acestora și generarea 

unor rapoarte complexe, pe baza unor șabloane predefinite și va oferi posibilitatea de a se crea noi 

șabloane. Adițional, rapoartele generate vor putea fi exportate în formate comune.  

Soluția va integra o funcționalitate de tip ”Patch Management” prin intermediul căreia vor fi 

identificate versiuni vechi ale componentelor scanate și vulnerabilități comune asociate cu aceste versiuni. 

Administrarea va fi realizată prin intermediul unei interfețe grafice ce prezintă panouri grafice și 

tabelare cu informații despre vulnerabilitățile identificate și statistici, precum și filtrarea sau modificarea 

acestora în funcție de necesitățile de vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea 

realiza configurări ale soluției. 

Va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de administrare și crearea unor spații 

de lucru specifice rolului și drepturilor acestuia. 

 

ü Web Application & API Protection (WAAP) 

Caracteristicile de bază ale Cloud WAAP conțin capabilități de securitate cibernetică precum WAF, 

protecție API, protecție DDoS și protecție împotriva amenințărilor de tip botnet.  

 În general, aplicațiile web și API-urile sunt accesibile în mod public, prin intermediul Internetului, și 

oferă acces la date sensibile, făcându-le o țintă principală pentru atacatori.  

 Soluțiile complete de protecție a aplicațiilor web și a API-urilor asigură apărarea împotriva unui 

spectru larg de tipuri de atacuri.  

Capabilitățile de bază ale unui serviciu WAAP includ: 

• Next-Generation Web Application Firewall (Next-Gen WAF) – protejează aplicațiile web de un 

spectru larg de atacuri la nivelul aplicației, folosind capabilități de analiză comportamentală și 

algoritmi de IA; 



 

Neclasificat 
321 

• Runtime Application Self-Protection (RASP) – oferă protecție împotriva atacurilor în timp real 

pentru API-uri și aplicații web; 

• protecție împotriva botnet – izolează și oprește atacurile cu botnet, permițând în același timp 

traficului legitim să ajungă la aplicație; 

• protecție împotriva atacurilor DDoS; 

• protecție pentru microservicii și API-uri. 

 

ü Extended Detection and Response (XDR) 

Reprezintă un instrument de detecție al atacurilor cibernetice și de răspuns la incidente, care 

integrează nativ mai multe tehnologii de securitate cibernetică într-un sistem central operațional. Soluțiile 

XDR simplifică gestionarea politicilor de securitate și furnizează informații tehnice și metode de remediere 

în timp real a amenințărilor cibernetice. 

Obiectivul principal al unei soluții XDR este integrarea mai multor tehnologii de securitate cibernetică 

pe diferite niveluri de protecție. Prin agregarea datelor tehnice sunt corelate evenimentele contextuale 

necesare pentru a detecta atacuri cibernetice avansate. Sistemele XDR sunt utilizate și pentru a identifica 

tendințele incidentelor cibernetice, având astfel un beneficiu anticipativ.  

Soluțiile XDR răspund în mod automat la atacuri cibernetice atât prin adoptarea de măsuri preventive 

pentru a bloca conținutul malware înainte ca acestea să ajungă la un sistem informatic, cât și prin metode 

pentru mitigarea unui atac cibernetic aflat în desfășurare. 

Principalele beneficii ale platformelor XDR:  

- creșterea nivelului de securitate cibernetică: îmbunătățirea capacității de detecție și răspuns la 

incidente, prin unificarea vizibilității și controlului asupra resurselor virtualizate în tehnologii cloud. XDR 

corelează și normalizează evenimente de securitate din multiple surse. Asupra acestora se pot aplica 

metode de detecție precum indicatori de compromitere sau metode bazate pe analiză comportamentală 

și inteligență artificială. Ca rezultat imediat, se pot adopta măsuri de remediere într-un timp mai scurt față 

de soluțiile de securitate tradiționale. 

- îmbunătățirea capacității de prevenire: utilizarea unor module de tip threat intelligence și algoritmi 

de ML asigură faptul că soluția este capabilă să implementeze mecanisme de protecție împotriva unei plaje 

largi de atacuri cibernetice. În plus, răspunsul automat la incidente poate contribui la blocarea unui atac 

încă din faza incipientă. 

- răspuns la incidente cibernetice: analiza datelor contextuale va permite reconstituirea acțiunilor 

atacatorului. De asemenea, se va putea vizualiza un timeline al atacului cibernetic ce va furniza detalii 

despre cum s-a produs infecția, care a fost punctul de intrare, dimensiunea atacului și modalități folosite 

pentru răspândirea către alte sisteme informatice. 

- creșterea productivității: transformarea unui flux mare de alerte într-un număr mult mai mic de 

incidente care pot fi prioritizate.  
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- furnizarea de capabilități de automatizare pentru sarcini repetitive. 

La nivelul SaaS, platforma XDR se va integra cu soluțiie de tip SIEM și SOAR prin corelarea alertelor și 

aplicarea mecanismelor de detecție și analiză automată XDR, reducând astfel timpul de răspuns necesar. 

Soluția XDR va asigura detecția și protecția împotriva atacurilor cibernetice de tip exploit, 

ransomware, fileless, APT, utilizând mecanisme de analiză comportamentală și algoritmi de IA. Astfel, se 

reduce numărul alertelor de tip false-positive, crescând reziliența infrastructurii protejate la atacurile 

cibernetice moderne. 

Având în vedere caracteristicile specifice ale acestei platforme, prin utilizarea soluției XDR se vor 

proteja serviciile și resursele SaaS furnizate la nivelul CPG expuse în Internet. Soluția va fi scalabilă în timp, 

în funcție de numărul de resurse ce trebuie protejate. 

De asemenea, soluția va permite actualizarea indicatorilor de compromitere, feed-urilor de tip 

Threat Intelligence și a patch-urilor de securitate în mod on-premise, fără conexiune directă la mediul 

Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale și instalarea locală. 

Platforma va avea un management centralizat, printr-o interfață grafică dedicată, cu o imagine 

completă despre nivelul de securitate al infrastructurii protejate. Pentru fiecare incident se va oferi un 

timeline al atacului cibernetic cu informații  contextuale de tip threat intelligence. Se va asigura o interfață 

grafică pentru a afișa fluxul unui atac cibernetic, conexiunile între sistemele informatice și răspândirea 

acestuia. De asemenea, platforma va include un mecanism pentru triajul incidentelor în funcție de impactul 

și riscul acestora. 

Soluția va include posibilitatea de a crea rapoarte grafice sintetizate privind alertele de securitate 

dedicate pentru nivelul de management. De asemenea, va include și rapoarte mai detaliate despre atacurile 

cibernetice identificate. 

După descoperirea unui atac cibernetic, soluția furnizează utilizatorului mecanisme de decizie privind 

izolarea atacului, restricționarea activității în cadrul rețelei sau blocarea legăturii între containere. De 

asemenea, se va asigura interacțiunea directă cu un sistem informatic prin evaluarea artefactelor tehnice 

de interes sau executarea de comenzi la nivelul sistemului de operare. 

Pentru a asigura un nivel de protecție ridicat în timp real, soluția permite evaluarea vulnerabilităților 

și a nivelurilor actuale ale patch-urilor de securitate, oferind metode de remediere și blocând utilizarea 

unor aplicații compromise. Se vor putea cataloga aplicațiile care rulează în cadrul cloud-ului, împreună cu 

versiunile acestora. 

De asemenea, soluția va identifica și corecta erorile în configurațiile aplicațiilor la nivel SaaS. Se va 

realiza automat analiza de securitate SaaS pentru a asigura conformitatea cu standardele existente, prin 

vizualizarea setărilor de configurare în Cloudul Privat Guvernamental față de cele necesare. Erorile de 

configurare pot fi corectate uniform pentru a asigura coerența între aplicațiile SaaS. 



 

Neclasificat 
323 

Platforma va fi configurată on-premise, la nivelul componentei SaaS din cloudul privat 

guvernamental. Modul de instalare va permite integrarea tuturor instanțelor virtuale, a containerelor și a 

aplicațiilor, create astfel încât să nu afecteze funcționalitățile acestora sau altor servicii native cloud. 

 

ü Soluție de triaj bazată pe scanarea AV cu motoare multiple 

Prin implementarea CPG, sunt create premisele migrării și stocării de date provenite de la multiple 

instituții din zona guvernamentală. Un aspect cheie ce trebuie luat în considerare este securizarea datelor, 

indiferent de modul în care acestea vor fi stocate – baze de date online, sisteme de fișiere, arhive, backup-

uri. 

Cu scopul de a oferi un nivel de protecție ridicat al datelor stocate, este utilizată o soluție de triaj a 

fișierelor, bazată pe scanarea antivirus cu motoare ce folosesc Threat Intelligence din surse multiple.  

Soluția este destinată procesului de DFIR, în vederea semnalării fișierelor suspecte, identificării și 

extragerii indicatorilor de compromitere, ce sunt utilizați ulterior pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor cibernetice.  

Soluția oferă posibilitatea de a scana în modul real time, dar și în mod programat, pentru a identifica 

potențiale amenințări și pentru a reduce plaja de atac, cu scopul de a identifica atacuri de tipul Zero Day 

sau avansate, de tipul APT.  

Soluția are capabilitatea de a sanitiza diferite tipuri de fișiere, considerate riscante, în funcție de 

categoria din care acestea fac parte și de a asigura nealterarea conținutului. Acest proces are drept scop 

înlăturarea posibilelor amenințări, încorporate în cadrul fișierelor. În vederea menținerii unui nivel de 

trasabilitate ridicat asupra elementelor sanitizate, soluția are capabilitatea de a jurnaliza elementele 

identificate și înlăturate. Prin intermediul acestei capabilități, se dorește limitarea vectorului de infecție (de 

exemplu: vector de infecție constituit din fișiere de tipul PDF care pot să conțină cod JavaScript, Shellcode). 

Soluția expune toate funcționalitățile prin intermediul REST API, în scopul integrării cu alte soluții. 

Astfel, se realizează automatizarea procesului de scanare a diferitor fluxuri de date.  

 

ü Managementul Suprafeței de Atac Externe (EASM) 

Suprafața de Atac Externă (External Attack Surface) reprezintă totalitatea sistemelor și serviciilor unei 

organizații care sunt vizibile din exteriorul acesteia (ex. din internet). Managementul acestei suprafețe de 

atac se referă la întreg procesul de identificare a activelor expuse în internet, identificarea vulnerabilităților 

și administrarea riscurilor la care organizația este expusă. Faptul că organizațiile utilizează din ce în ce mai 

mult servicii și produse SaaS mărește gradul de expunere al acesteia, prin urmare este necesară o 

identificare cât mai exactă a sistemelor cunoscute cât și a celor necunoscute (noi servicii și sisteme care 

apar că urmare a unor procese de tip Shadow IT). 

  

O soluție de EASM trebuie să acopere în principal o serie de servicii cheie: 
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- Descoperirea activelor - Identifica și cartografieaza sistemele și serviciile necunoscute dar utilizate de 

către organizație 

- Analiză - Evaluează și analizează parametrii acestor active pentru a determina dacă acestea reprezintă 

un risc pentru organizație, dacă sunt vulnerabile sau dacă se comportă într-o manieră anormală 

- Prioritizare - Folosește un sistem de scoring pentru a reduce „zgomotul” și a prioritiza riscurile și 

vulnerabilitățile pe baza criticității 

- Remediere - Propune planuri de acțiune cu privire la reducerea amenințărilor identificate, se 

integrareză cu soluții de ticketing, instrumente de răspuns la incident și soluții SOAR. 

 

Ø Protecția la nivelul aplicațiilor și rețelei virtuale a furnizorului de SaaS: 

ü Soluție UTM (Unified Threat Management) 

UTM (Unified Threat Management) reprezintă o soluție care integrează capabilitățile mai multor 

produse de securitate cibernetică, reducând astfel costurile și simplificând procesul de creștere a nivelului 

de securitate.  

Soluția UTM are în componență următoarele module: 

• Firewall – permite sau blochează accesul, în baza unor reguli definite la nivelul unor identificatori 

precum adresă IP, porturi sau protocoale. 

• Intrusion Detection/Prevention –  aceste capabilități sunt folosite pentru a detecta și preveni 

eventuale intruziuni la nivelul rețelei.  

• Web Filtering – funcția de filtrare web din cadrul soluțiilor UTM permite administratorilor de 

infrastructuri să restricționeze accesul către anumite site-uri cu conținut potențial periculos, în 

baza unor semnături sau reguli de tip blacklist - whitelist. 

• Anti-malware – soluțiile UTM au un modul antivirus utilizat pentru detecția eventualelor 

amenințări cibernetice cu fișiere malware. Astfel, dacă un utilizator intră pe un site care livrează 

conținut malware sau descarcă fișiere infectate, soluția UTM va fi capabilă să blocheze această 

acțiune. 

• Anti-spam – serviciile anti-spam sunt concepute pentru a bloca sau eticheta atacurile primite prin 

fluxul de e-mail.  

• DLP (Data loss prevention) – soluțiile UTM sunt capabile să detecteze și să blocheze accesarea 

neautorizată a datelor de pe un sistem de lucru și încercarea de exfiltrare a acestora. 

În contextul implementării CPG, fiecare serviciu livrat de furnizorul de SaaS instituțiilor publice va fi 

protejat de soluția UTM virtuală pentru securizarea propriei zone din Cloud, urmărindu-se astfel crearea 

unei strategii de apărare în adâncime (Defense in Depth), iar toate soluțiile vor fi gestionate centralizat.  

Pentru o implementare uniformă a unor reguli în soluțiile de tip firewall, care să sporească nivelul de 

securitate al instituțiilor ce vor face parte din proiect, este necesară folosirea unei soluții de management 
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centralizat. Cu ajutorul acesteia se dorește implementarea unor reguli pe toate soluțiile de tip firewall de 

la nivelul instituțiilor implicate în proiect. 

Spre exemplu, dacă la nivelul unei soluții de securitate este identificată o adresă IP de la nivelul căreia 

se încearcă compromiterea unei rețele sau a unui sistem de lucru, aceasta nu trebuie blocată doar la nivel 

local, ci și pe toate celelalte echipamente ale beneficiarilor din proiect. Prin crearea unei reguli în care să 

fie inclusă adresa IP identificată și implementarea acesteia pe toate echipamentele de tip firewall, se pot 

mitiga atacurile asemănătoare ce vizează mai multe instituții. 

Având în vedere numărul mare de instituții ce vor fi implicate în acest proiect, implementarea 

acelorași reguli în mod manual pe fiecare echipament în parte ar fi ineficientă din punctul de vedere al 

timpului și al resurselor implicate. În funcție de nevoile fiecărei instituții, personalul calificat va putea crea 

propriile seturi de reguli de firewall, iar cele implementate prin soluția de management vor veni în 

completarea acestora. 

 

ü Securizarea fluxului de mesagerie electronică 

Procesul de transmitere a unor e-mailuri este realizat prin tranzitarea mai multor servere și echipamente 

din cadrul rețelelor IT&C. Serviciul de e-mail are o importanță deosebită în activitatea unei instituții, prin 

intermediul acestuia fiind vehiculate în mod constant, rapid și cu ușurință, atât informații generale, cât și 

sensibile pentru organizație. Cele din urmă sunt de o mare importanță în dezvoltarea și buna funcționare a 

instituției, reprezentând o țintă directă a atacatorilor. Totodată, accesul la o căsuță de e-mail se poate 

realiza de pe aproape orice dispozitiv, facilitând accesul utilizatorilor la mesajele destinate lor.  

E-mailul reprezintă un vector principal de atac la nivelul unei instituții, dată fiind utilizarea acestui 

mijloc de majoritatea personalului și accesarea de pe orice dispozitiv. Un mesaj trimis prin e-mail nu va 

ajunge direct la destinatar, fluxul acestuia implicând tranzitarea mai multor echipamente de rețea și servere 

de e-mail, care pot fi vulnerabile sau nesecurizate. Compromiterea unui astfel de punct de pe traseul urmat 

de un e-mail este reprezentată de accesarea neautorizată a conținutului e-mailului, chiar dacă dispozitivul 

destinatarului de drept este securizat. Odată obținut accesul la un astfel de punct cheie din procesul de 

trimitere a unui e-mail, un atacator poate impersona expeditorul sau chiar manipula conținutul e-mailului 

prin modificarea textului, adăugarea de atașamente ce pot conține malware sau menționarea de URL-uri 

configurate de atacator pentru a fi accesate de victime.  

Printre cele mai cunoscute atacuri la nivelul serviciilor de e-mail se numără: 

• Phishing – astfel de atacuri au scopul de a determina victima să trimită date sensibile, prin 

directarea acesteia către pagini web false ce colectează credențiale, carduri de credit sau alte 

informații personale; 

• Malware – serviciul de mail este des utilizat pentru distribuire de malware, sub forma unor 

atașamente uzuale, precum arhive sau documente, ce ulterior sunt descărcate și deschise/rulate 

de utilizator; 
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• Interceptarea e-mailurilor – atacatorii pot intercepta mesajele transmise și le pot modifica sau 

vizualiza conținutul; 

• E-mail domain spoofing – permite atacatorilor să trimită e-mailuri de la adrese ce par legitime, prin 

modificarea valorii câmpului expeditorului; 

• Spam – se referă la mesajele nedorite trimise destinatarului în cadrul anumitor campanii. Chiar 

dacă serviciile de e-mail oferă un filtru spam, deseori este necesară implementarea unei soluții 

dedicate în vederea diminuării numărului de astfel de mesaje nedorite. 

Securizarea serviciului de e-mail se referă la tehnologiile și tehnicile utilizate în scopul protejării 

conturilor de e-mail, informației, dar si a comunicațiilor. Deseori, serviciul de e-mail este punctul inițial al 

unui atac de tip phishing și poate fi utilizat pentru a oferi acces unui atacator, inclusiv către puncte interne 

dintr-o rețea informatică. 

Securizarea unui flux sau a unui serviciu de e-mail se va realiza prin dispozitive ce au rolul de a identifica, 

izola și bloca atacuri cibernetice, înainte ca acestea să ajungă în rețea. Identificarea unor astfel de atacuri 

trebuie să fie realizată cât mai rapid și eficient. Astfel de soluții de securitate vor oferi detecția și protecția 

în timp real împotriva unor atacuri precum furtul de credențiale, de identitate, phishing sau livrarea de 

malware. 

 

ü Web Application Firewall 

Soluția va permite protecția la nivelul traficului HTTP și HTTPS către serviciile web-based, împotriva 

unor tipuri extinse de atacuri web, incluzând cele mai comune tipuri, precum SQL Injection, Cross Side 

Scripting (XSS), Buffer Overflow,  Command Injection, dar și a atacurilor enunțate în lista OWASP Top 10. 

De asemenea, soluția va oferi protecție împotriva atacurilor ce utilizează script-uri PHP și JavaScript, inclusiv 

împotriva deserializării datelor tranzacționate prin aceste funcționalități. Adițional, soluția va oferi protecție 

la nivel Layer 7 – Aplicație, împotriva tentativelor de tip Brute Force și URL Fuzzing. 

La nivel de integrare, soluția va asigura funcționalitățile de protecție menționate pentru toate 

containerele și instanțele în care sunt inițializate aplicațiile web, cu posibilitatea scalării. De asemenea, 

soluția va permite actualizarea semnăturilor și patch-urilor de securitate în mod on-premise, fără conexiune 

directă la mediul Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale ale producătorului și instalarea 

locală. 

Soluția va dispune de un set de reguli predefinite, ce asigură protecția primară și permite crearea 

manuală de noi reguli și politici pentru securizarea aplicației web protejate. Adițional, soluția va prezenta 

un mecanism de învățare a comportamentului uzual și de creare de reguli.  

Din punctul de vedere al politicilor de securitate, soluția va permite implementarea unor reguli de 

tipul ”deny all” și acceptarea doar a conexiunilor ce sunt cunoscute a fi sigure și valide. 

În urma identificării unui atac, soluția permite cel puțin următoarele acțiuni configurate în politica 

de securitate: 
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• răspuns pasiv: creșterea unui indicator de anomalie ce va permite trecerea la un răspuns activ, 

creșterea nivelului de logare pentru clientul sursă, alertare prin e-mail și syslog către un sistem 

SIEM; 

• răspuns activ: blocarea adresei IP sursă, aplicarea restricțiilor de geolocație, redirectarea către 

pagină de eroare. 

Administrarea soluției va fi realizată prin intermediul unei interfețe ce prezintă panouri grafice și 

tabelare cu alerte și statistici și permite filtrarea sau modificarea acestora în funcție de necesitățile de 

vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea realiza configurări ale soluției. 

În vederea integrării cu soluții de tip SIEM, soluția va permite exportarea jurnalelor de securitate și 

stocarea acestora local. Soluția va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de 

administrare și crearea unor spații de lucru specifice rolului și drepturilor acestora. 

 

ü Anti-ransomware și Anti-wiper 

Atacurile cibernetice care implică capabilități distructive, bazate pe malware din categoria 

ransomware și wiper, au o anvergură deosebită, devenind din ce în ce mai diversificate.  

Dacă în cazul malware-ului de tip ransomware motivația principală este cea financiară, actorii 

cibernetici obținând capital important prin blocarea datelor în urma criptării acestora, în cazul wipere-lor 

situația este diferită, funcționalitatea principală fiind reprezentată de distrugerea datelor prin suprascrierea 

acestora. Acest lucru poate fi realizat fie prin suprascrierea acestor date cu caractere aleatorii, fie prin 

intermediul unor aplicații ransomware false, care criptează fișierele și distrug cheile utilizate în procesul de 

criptare, eliminând posibilitatea de a recupera datele pierdute. Totodată, sunt utilizate și metode precum 

suprascrierea MFT, MBR, care duc la indisponibilizarea datelor, iar uneori la pierderi permanente și 

irecuperabile. 

Pentru a detecta, preveni și răspunde la aceste amenințări, va fi implementată o abordare pe patru 

niveluri de protecție: aplicație, rețea virtuală internă, endpoint și workload.  

Dat fiind faptul că aceste amenințări au ca vector de infecție uzual mesaje electronice de tip phishing/ 

spearpishing, este necesară detectarea acestora din timp, înainte să ajungă la utilizatori, prin intermediul 

scanării AV, implementării acestora în sandbox în vederea evaluării comportamentale, dar și prin 

intermediul  indicatorilor de compromitere rezultați din Threat Intelligence. 

La nivel de endpoint, este necesară o soluție cu capabilități extinse de detecție și răspuns, care să 

facă față acestor amenințări, prin detectarea timpurie a intruziunilor, și care să poată remedia fișierele 

afectate, prin intermediul restaurării automate.  

În scopul de a înlătura orice încercare de exploatare la nivel de rețea virtuală internă în vederea 

livrării de malware de tip ransomware/ wiper, este necesară o soluție automată care să permită 

identificarea activă a tuturor segmentelor din aceasta, a porturilor deschise și a serviciilor neactualizate, 
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precum și utilizarea unor soluții bazate pe algoritmi de IA și ML care să poată detecta anomalii specifice 

acestor amenințări.  

În ceea ce privește nivelul workload, actorii cibernetici pot exploata vulnerabilități ale securității 

cloudului sau pot utiliza credențiale furate/ compromise, în vederea obținerii accesului și a realizării de 

activități post-infectare.  

Dat fiind faptul că unii atacatori cibernetici dețin familii de ransomware prin care au posibilitatea de 

a exfiltra date cu scopul de a le publica în cazul în care nu este efectuată plata/ recompensa cerută, este 

recomandat ca aceste date să fie păstrate sub formă criptată. Astfel, implicit managementul de acces la 

cheile de decriptare trebuie să fie foarte strict.  

Totodată, un lucru esențial este crearea unei arhitecturi rezistente la dezastre și bazate pe backup-

uri și posibilități de restaurare. 

Prin intermediul soluțiilor de securitate cibernetică implementate se va asigura protecția anti-

ransomware și anti-wiper. 

 

ü Protecție DDoS Layer 7 

Soluția va permite protecția traficului HTTP și HTTPS către serviciile web-based ale beneficiarului, 

asigurând detecția atacurilor de tip DoS/ DDoS la nivel Layer 7 – Aplicație, prin identificarea și izolarea 

atacurilor de acest tip de traficul web legitim. 

Soluția va asigura protecția împotriva atacurilor DoS/DDoS Layer 7, precum: 

• HTTP(s) Flood; 

• Randomized HTTP Flood; 

• Cache-bypass HTTP Flood; 

• XML-RPC Flood; 

• Slowloris Attack; 

• alte atacuri menite să supraîncarce resursele aplicației web prin conexiuni repetate sau 

volumetrice. 

La nivel de integrare, soluția va asigura atât funcționalitățile de protecție menționate pentru toate 

containerele și instanțele virtuale în care sunt inițializate aplicațiile web, cu posibilitatea scalării acesteia, 

cât și un management centralizat din punctul de vedere al evenimentelor și configurației instanțelor 

protejate. De asemenea, soluția va permite actualizarea semnăturilor și a patch-urilor de securitate în mod 

on-premise, fără conexiune directă la mediul Internet, prin descărcarea acestora din surse oficiale a 

producătorului și instalarea locală. 

Soluția va dispune de un set de reguli predefinite, ce asigură protecția primară și permite crearea 

manuală de noi reguli și politici pentru securizarea aplicației web protejate.  
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Adițional, soluția va prezenta un mecanism de învățare a comportamentului uzual și crearea de reguli 

pe baza tranzacțiilor anterioare, precum și diferențierea între traficul web legitim și cel generat în timpul 

unui atac. 

Soluția va putea detecta evenimentele asociate unui atac de tip DDoS Layer 7 prin corelarea dintre 

header-ele cererilor HTTP (Ex. User-Agent), numărul cererilor și comportamentul unor sisteme de tip bot 

uzuale, implicate în atacuri.  

Soluția va putea detecta încercări repetate de conectare care implică funcționalități, precum panouri 

de autentificare, formulare de contact sau alte funcționalități care sunt folosite la transmiterea input-ului 

unui utilizator către aplicația web. 

Din punctul de vedere al politicilor de securitate, soluția va permite implementarea unor reguli de 

tipul ”deny all” și acceptarea doar a conexiunilor ce sunt cunoscute a fi sigure si valide. 

În urma identificării unui atac, soluția permite cel puțin următoarele acțiuni configurate în politica 

de securitate: 

• răspuns pasiv: creșterea unui indicator de anomalie ce va permite trecerea la un răspuns activ, 

creșterea nivelului de logare pentru clientul sursă, alertare prin e-mail și syslog către un sistem 

SIEM; 

• răspuns activ: spoofed TCP Reset, blocarea adresei IP sursă, aplicarea restricțiilor de geo-locație, 

redirectarea către pagină de eroare. 

Administrarea soluției va fi realizată prin intermediul unei interfețe ce prezintă panouri grafice și 

tabelare, cu alerte și statistici, și permite filtrarea sau modificarea acestora în funcție de necesitățile de 

vizibilitate. De asemenea, prin intermediul interfeței se vor putea realiza configurări ale soluției. 

În vederea integrării cu soluții de tip SIEM, soluția va permite exportarea jurnalelor de securitate, dar 

și stocarea acestora local. Soluția va permite managementul utilizatorilor prin crearea rolurilor de 

administrare și a unor spații de lucru specifice rolului și drepturilor acestora. 

 

ü Securitatea la nivel de VM/container 

Soluția oferă posibilitatea de scanare de imagini de mașini virtuale. După scanare, imaginile care nu 

au vulnerabilități identificate sunt  marcate pentru a putea fi folosite ulterior. Soluția va realiza scanarea 

continuă a mașinilor virtuale. În timpul în care mașinile virtuale rulează, acestea trebuie să fie folosite doar 

în scopul pentru care au fost create, sens în care soluția va fi capabilă să identifice un set de comportamente 

anormale și să protejeze împotriva aplicațiilor malware.  

În ceea ce privește containerele, soluția de securitate la nivel container asigură următoarele 

funcționalități:  

• securitate container network; 

• securitate container runtime. 
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Pentru a asigura securitatea container network, soluția va conține NGFW virtual pentru medii de 

dezvoltare/ producție ce folosesc containere. Soluția va oferi posibilitatea de blocare a comunicației între 

containerele din cadrul unui cluster și de criptare a datelor. De asemenea, este necesară salvarea 

evenimentele și posibilitatea trimiterii acestora către un server de tip SIEM. 

Soluția verifică dacă imaginile sunt up-to-date pentru a asigura utilizatorul că ultimele patch-uri de 

securitate au fost aplicate și că nu există vulnerabilități.  

 

ü Sistem de ticketing pentru triajul incidentelor cibernetice 

Prin intermediul sistemului de ticketing pentru triajul incidentelor cibernetice vor putea fi procesate, 

gestionate și urmărite (din momentul introducerii lor și până la remediere) sesizările transmise către/de la 

administratorul de aplicații SaaS. Sistemul va permite organizarea și prioritizarea ticketelor primite, precum 

și stabilirea unui interval de timp pentru soluționarea acestora.  

De asemenea, sistemul va permite implementarea mai multor layere de suport tehnic în funcție de 

dificultatea evenimentului descris, precum și posibilitatea de a redistribui ticketul la un nivel superior, în 

eventualitatea în care soluția primită nu ar fi suficientă sau operatorul ar considera că nu ar avea expertiza 

necesară pentru a o soluționa.  

 

ü Simulare de Atac si Compromitere (BAS) 

Simularea unui atac având ca scop testarea nivelului de securitate a unui tenant în mediu de test, în 

vederea trecerii în producție, se poate realiza cu ajutorul unei tehnologii de tip BAS (Breach & Attack 

Simulation). Soluțiile de acest tip sunt construite pentru a determina dacă controalele de securitate 

implementate răspund atacurilor așa cum ar trebui să o facă. Această tehnologie permite unei organizații 

să execute, în mod continuu sau la cerere, o serie de simulări a diferiți vectori de atac (email malițios, 

mișcare laterală, exfiltrare de date, etc) pentru a determina modul și mecanismul de răspuns al sistemelor 

și echipelor de securitate. 

  

Avantajele unei soluții de tip BAS: 

• Testarea continuă cu verificarea automată a breșelor de securitate ascunse — Rotația de personal 

și modificările introduse de ciclul de viață al diferitelor tehnologii poate genera breșe în ecosistemul 

de securitate. Aceste breșe ar putea fi rezultatul unor sisteme care nu au fost actualizate, a unor 

firewall-uri configurate greșit sau a unor procese de tip Shadow IT. Fără o testare periodică aceste 

elemente pot rămâne nedescoperite perioade lungi de timp expunand organizația la riscuri 

operaționale. 

• Prioritizarea efortului de răspuns – un sistem de tip BAS ajută echipele de răspuns să prioritize 

efortul de remediere prin prioritizarea acelor elemente al căror scor de risc este cel mai ridicat. 
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Astfel personalul se poate concentra pe rezolvarea problemelor care au cel mai seminificativ 

impact asupra organizației. 

• Testarea măsurilor de securitate împotriva unor amenințări de ultima de generație – noile variante 

de ransomware, amenințările de tip APT și evoluția tehnicilor de atac reprezintă o serie de 

provocări pe care echipele de răspuns trebuie să le înțeleagă și să le adreseze într-un mod rapid, 

testarea acestor mecanisme în mod constant crește nivelul de maturitate al organizației. 

 

ü Deception & Honeypots 

Tehnologia bazată pe decepție și sisteme honeypot este o categorie emergentă de apărare în spațiul 

securității cibernetice. Produsele tehnologice din această categorie pot detecta, analiză și chiar apăra 

împotriva unor atacuri de tip zero-day sau APT, adesea în timp real. Aceste soluții sunt automate, precise 

și oferă informații despre activitățile rău intenționate din rețelele interne, care pot fi nevăzute de alte soluții 

de securitate, mai ales în cadrul unor ecosisteme complexe cum ar fi un mediu de tip cloud. 

Tehnologia bazată pe decepție permite o poziție de securitate mai proactivă, încercând să înșele 

atacatorii, să-i detecteze și apoi să-i limiteze, permițând organizației să păstreze sistemele de producție în 

perfectă stare de funcționare. O astfel de soluție automatizează crearea senzori de decepție (momeli) care 

sunt plasați în organizație alături de sistemele de producție existente pentru a oferi un nivel de alertare 

timpurie în momentul în care ele sunt accesate.  

În cadrul unui sistem de tip cloud există foarte mult zgomot generat de complexitatea stivei de 

tehnologie, totuși în momentul în care aceste sisteme sunt scanate sau accesate este clar că cineva este 

prezent în rețea și încearcă să găsească modalități de compromitere a sistemelor din infrastructură.  

  

Beneficiile implementării unui sistem baza pe decepție și honeypots: 

• Alertare timpurie; 

• Senzor de detecție a intruziunilor cu „zgomot redus”; 

• Detectarea a ceea ce „nu poate fi detectat” de către soluțiile convenționale; 

• Utile în detecția amenințărilor noi și necunoscute; 

• Capturarea unor informații care pot fi utilizate în procesele de foreniscs; 

• Capturarea programelor malware sau a instrumentelor folosite de atacatori; 

• Determinarea intenției atacatorului; 

• Încetinirea atacurilor și a atacatorilor, simularea unui mediu real îl ține ocupat pe atacator; 

• Utile împotriva persoanelor malițioase din interior (malicious insider) dar și a atacatorilor externi. 

 

ü Validarea Controalelor de Securitate 

Inovațiile tehnologice permit acum echipelor de securitate să imite atacatorii în timpul procesului de 

testare a controalelor de securitate. Această abordare permite organizației să implementeze în siguranță 
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atacuri reale – bazate de informații despre amenințări autentice, relevante și active pentru a valida 

controalele împotriva unor amenințărilor actuale și pentru a cuantifica dacă controalele sunt optimizate și 

configurate corespunzător. 

  

Metodologia BAS este bazată pe un model de inginerie inversă și simulare. Aceste soluții se 

concentrează în mod special pe replicarea atacurilor post-exploatare. Acest lucru deși este util poate duce 

adesea la o testare a unui singur control de securitate, acest aspect limitează testarea întregii stive de de 

controale (defence in depth) și poate sa ofere o imagine limitată a unei situații de fapt. Prin mecanismele 

de validare a securității se rulează în siguranță fișiere malițioase reale bazate pe informații relevante pentru 

ecosistemul testat. Informațiile despre amenințări și modul de răspuns la incident contribuie la o vizibilitate 

sporită a metodelor și tehnicilor utilizate de adversari. 

  

Folosind soluțiile bazate pe validarea controalelor de securiate, echipele de răspuns pot: 

• să obțină vizibilitate și informații despre adversari și metodele de compromitere cu scopul de a 

strânge detalii despre cine sau ce poate viza organizația sau sectorul de industrie în care această 

activează și astfel să modeleze strategia de răspuns în consecință; 

• să execute în siguranță strategii de atac și atacuri distructive (malware sau ransomware) cu o 

vizibilitate completă asupra ciclului de viață al atacului; 

• să identifice zonele care nu sunt complet protejate sau oportunități de optimizare a politicilor 

existene cu scopul de a crește performanța și maturitatea controalelor de securitate. 

 

ü Greșelile de configurație (Misconfigurations) 

Configurarea greșită a securității apare atunci când setările de securitate nu sunt definite în mod adecvat 

în procesul de configurare sau sunt menținute setările implicite (default settings). Acest lucru poate afecta 

orice nivel al unei stivei de aplicații, rețea sau cloud. Sistemele de cloud configurate greșit reprezintă o 

amenințare reală și stau la baza  breșelor de securitate și a incidentelor ce implică procesarea datelor 

personale. Chiar dacă o organizație are configurații securizate (hardening) pentru sistemele sale, trebuie 

totuși verificate regulat controalele și configurațiile de securitate pentru a identifica deviații de la 

standardul agreat. 

Metode de detecție a configuratiilor greșite: 

• Stabilirea perimetrului și identificarea sistemelor existente; 

• Verificarea perioadică a setărilor și alertarea în cazul unor situații de ne-conformitate; 

• Jurnalizarea și trasabilitatea modificărilor efectuate; 

• Verificarea drepturilor și permisiunilor; 

• Identificarea vulnerabilităților și actualizarea periodică a sistemelor. 
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ü Managementul Activelor 

Managementul activelor este procesul de identificare, în mod continuu, în timp real, a activelor IT pe 

care furnizorul de SaaS le utilizează și a potențialelor riscuri sau probleme de securitate care le afectează.  

Orice dispozitiv, resursă sau serviciu care există în organizație ar putea fi supus riscurilor sau 

vulnerabilităților, acest lucru poate conduce la un incident operațional în cazul în care atacatorii folosesc o 

resursă compromisă pentru a pivota și lansa un atac mai larg. 

Gestionarea activelor ajută echipele securitate să obțină o vizibilitate pentru a construi o strategie de 

securitate cuprinzătoare ce poate identifica rapid amenințările și răspunde proactiv in cazul unor incidente, 

o astfel de abordare oferă mai multe beneficii: 

• Răspuns proactiv: managementul activelor ajută echipele de securitate să detecteaze amenințările 

înainte că acestea să devină probleme grave. Prin monitorizarea continuă a ecosistemului 

informatic pentru noi amenințări și riscuri echipele de răspuns nu trebuie să aștepte până când 

detectează un atac în desfășurare pentru a putea răspunde. 

• Vizibilitate: dacă are loc un atac, managementul activelor oferă echipei de securitate un inventar 

al activelor și al riscurilor pe care le poate folosi pentru a obține context cu privire la ce a mers 

prost și când. 

Soluțiile pentru securitatea cibernetică se vor implementa atât conform cerințelor definite în 

capitolul 3.2.7, cât si printr-o  solutie full stack dezvoltată de provideri de tehnologii cloud și implementată 

în mod unitar și indivizibil sub forma unui sistem COTS (commercial-off-the-shelf). 

 

3.3 Costurile estimative ale proiectului 

Derularea proiectului „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” finanțat prin PNRR, 

Componenta C7. Transformare digitală, Investiția I.1 „Implementarea infrastructurii de cloud 

guvernamental”, în ceea ce privește realizarea componentei de infrastructură IT&C și de securitate pentru 

IaaS și PaaS și a componentei de infrastructură tehnologică suport, necesită achiziția următoarelor 

echipamente hardware și software, soluții, echipamente tehnologice și servicii: 

I. Echipamente hardware/software și soluții TIC (echipamente de procesare, stocare, comunicații, 

monitorizare infrastructură, software de virtualizare etc), dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de 

instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în cazul scenariului 2 (25% IaaS - 

75% PaaS), costurile estimative sunt următoarele: 

Echipamente HW 

Infrastructura fizică IaaS (procesare, stocare, retea)  

Echipamente de procesare (P + T) 38,692,502.00 

Echipamente de stocare (P + T) 14,477,578.00 

Echipamente de backup (P + T) 6,999,578.00 
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Echipamente HW 

Echipamente de retea si conectica  (P + T) 12,538,212.00 

Echipamente PaaS  (Database Enterprise) 3,058,560.00 

 75,766,430.00 

Licențe SW și Suport 

Soluție Cloud IaaS  

Software si suport 27,625,860.00 

  

Soluție Cloud PaaS  

Software si suport 120,580,800.00 

  

Soluție PaaS -  (Database Enterprise)  

Software si suport 9,439,710.00 

  

TOTAL 

233,412,800.00 euro fără TVA 

 

II. Echipamente, licențe și soluții specializate necesare pentru securitatea cibernetică la nivel IaaS si 

PaaS, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în 

cuantum de 25.000.000 euro fără TVA  

III. Echipamente și soluții destinate interconectării cu rețelele operatorilor publici de comunicații 

electronice, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare și suport 

tehnic după caz, în cuantum de 25.190.000 euro fără TVA  

IV. Infrastructură de comunicații hardware și software și tehnologia informației aferente, inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în cuantum de 

46.000.000 euro fără TVA  

V. Servicii de amenajare și echipamente tehnologice pentru amenajarea CENTRELOR DE DATE, 

inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz, în cuantum de 

34.900.000 euro fără TVA  

La aceste costuri se adaugă: 

Echipamente și soluții de securitate cibernetică la nivel SaaS, care vor fi realizate de partenerul 3 SRI, 

în cuantum de 40.000.000 euro fără TVA  

Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și 

operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii suport), implementare 

tehnică (management de proiect, informare si publicitate, auditarea proiectului) instruire și formare, care 
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vor fi realizate de liderul de proiect ADR, în cuantum de 398.400.000 lei fără TVA, echivalentul a 80.000.000 

euro fără TVA, ale căror costuri estimate, în euro fără TVA, sunt prezentate mai jos: 

III. Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării 

și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii suport), 

instruire și formare pentru urmatoarele livrabile: 

– Platforma Marketplace 

– Platforma PDU (Punct Digital Unic) 

– Platforma de Jurnalizare si Notificare 

– Platforma de Service Desk 

în cuantum de 61.763.100 euro fără TVA 

IV. Implementare tehnică: management de proiect, informare si publicitate (Elaborare si transmitere 

spre publicare 2 anunțuri de presa: începere si finalizare proiect; Organizare conferințe de 

deschidere si închidere proiect; Elaborare materiale promoționale si de identitate vizuala 

(panouri temporare, plăcuțe permanente, autocolante, broșuri, etc.)  și  auditarea 

proiectului (tehnic și financiar) în cuantum de 18.236.900 euro fără TVA 

Notă: În elaborarea bugetului proiectului – opțiunea 2, preţurile au fost estimate pe baza ofertelor 

primite de la producătorii/operatorii economici care comercializează echipamentele hardware și software, 

soluțiile, echipamentele tehnologice, precum și pe baza evaluărilor făcute pentru produse similare ca 

funcţionalităţi și servicii similare achiziţionate în anii anteriori în cadrul unor achiziţii publice.  

Pentru calculul conversiei valorilor din lei în euro sau invers, a fost utilizat cursul de schimb mediu 

pentru anul 2022 aferent PNRR 1 euro=4,98 lei. 

 

3.4 Grafice orientative de realizare al proiectului  

Graficul de implementare se regăsește în Anexa nr. 2 la prezentul document și este valabil pentru 

ambele Scenarii. 

 

IV. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)  

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă 

Cadrul de referinta este reprezentat de Planul National de Redresare si Rezilienta: 

Pilonul II Transformare digitală 

Componenta 7 Transformarea digitală  

Investiția I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental  

Obiectivul acestei investiții este de a implementa infrastructura de Cloud Guvernamental, utilizând 

tehnologii sigure și eficiente din punct de vedere energetic pentru a asigura caracterul sigur, interoperabil 

și standard al datelor publice 
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Baza legală: 

• Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 

de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

• Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a 

Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor 

detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența; 

• Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență 

al României  din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente; 

• Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările ulterioare 

• Instrucțiunile MCID/ MIPE, pentru contractele de finanțare semnate după data (publicării) 

acestora. 

• Legislația aplicabila în vigoare la data semnării contractului de finanțare. 

 

Ghidul de finantare aplicabil proiectului a fost elaborat pentru prezentarea condițiilor (inclusiv 

modalitatea de evaluare şi selecţie a proiectului şi informaţii generale privind implementarea proiectelor) 

de aprobare a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 

2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de 

redresare și reziliență al României), Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, 

Componenta 7 – Transformarea digitală a PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ. 

 

Conform Indexului DESI (Digital Economy and Society Index) 2020, România ocupă ultimul loc în UE în 

ceea ce privește indexul Servicii Publice Digitale. De asemenea, România se află pe ultimul loc în ceea ce 

privește formularele precompletate și serviciile realizate integral online, ceea ce indică o problemă 

sistemică în privința calității și capacității de utilizare a serviciilor digitale oferite atât cetățenilor, cât și 

companiilor. În perioada 2015-2018, nu s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a calității serviciilor 

publice digitale pentru companii, România ocupând și din acest punct de vedere ultimul loc în UE. Lipsa 

interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică este un obstacol major în dezvoltarea 

serviciilor digitale centrate pe utilizatorul final (cetățean sau companie). 
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Sistemele existente sunt în general fragmentate, fiind proiectate și dezvoltate izolat de către diferite 

instituții ale statului, în afara unui cadru național coerent. Un accent major trebuie să cadă pe asigurarea 

interoperabilității la nivel de date (a regiștrilor de bază identificați și inventariați), pe principiile de reutilizare 

a building-blocks europene și pe principiile menționate anterior și incluse în cadrul național și european de 

interoperabilitate. Este prioritară, așadar, asigurarea interoperabilității bazelor de date disponibile la nivelul 

tuturor instituțiilor statutului român și dezvoltarea unei arhitecturi integrate a serviciilor digitale publice 

într-un Cloud Guvernamental. 

Infrastructura IT existentă în prezent în cadrul instituțiilor care livrează servicii publice digitale este 

inadecvată, fragmentată, depășită din punct de vedere tehnologic, cu nivel redus de interoperabilitate și 

grad scăzut de securitate cibernetică. 

Prin implementarea investiției vor fi asigurate infrastructura, tehnologiile și operarea Cloud-ului 

Guvernamental pentru viitoarele aplicații ale instituțiilor publice în Cloud IaaS, PaaS și/sau SaaS într-un mod 

unitar, standardizat, eficient și adaptat cerințelor utilizatorilor finali, firme și/sau cetățeni. 

 

Obiectivul general al apelului de proiecte:  

Realizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt 

grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de 

sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat. 

Atingerea obiectivului general va fi posibilă prin realizarea următoarelor obiective specifice: 

ü Amenajarea și dotarea a patru centre de date cu un nivel de reziliență caracteristic nivelului Tier 

IV/III by design; 

ü Echiparea centrelor de date cu infrastructură și tehnologii Cloud specifice IT&C (hardware și 

software); 

ü Asigurarea comunicațiilor securizate folosind infrastructurile de comunicații de bandă largă 

operate de autoritatea publică abilitată la nivel național. 

 

Implementarea Cloud-ului Guvernamental va presupune cel puțin următoarele etape:  

ü Construcția de centre de date Tier IV de la momentul conceperii pentru cele două centre principale 

și Tier III de la momentul conceperii pentru cele două centre de date secundare;  

ü Furnizarea infrastructurii de comunicații și tehnologia informației (cabluri de fibră optică și 

echipamente de comunicații de mare capacitate) specifice;  

ü Dezvoltarea/extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pentru fiecare centru de date în 

parte în vederea asigurării redundanței și a necesarului de energie electrică;  

ü Realizarea unei infrastructuri de climatizare scalabile și redundante, eficientă din punct de vedere 

energetic;  



 

Neclasificat 
338 

ü Instalarea sistemului de detecție și de stingere a incendiilor cu gaz inert care să asigure protecția 

întregii infrastructuri din fiecare centru de date;  

ü Implementarea sistemului de securitate fizică (control acces, monitorizare video, antiefracție etc.) 

pentru infrastructura dezvoltată;  

ü Implementarea rețelei de monitorizare și management a infrastructurii în cadrul facilității realizate;  

ü Realizarea infrastructurii TIC scalabile și de înaltă disponibilitate (echipamente de procesare, 

stocare, comunicații, software de virtualizare) în cadrul fiecărui centru de date în parte;  

ü Achiziția licențelor și echipamentelor specializate necesare pentru securitatea cibernetică 

perimetrală.  

Durata de implementare : Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 42 de luni şi se 

stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se 

poate majora peste durata de 42 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din 

procesul de implementare, dar nu mai târziu decembrie 2025. 

 

4.2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta proiectul  

1. Analiza „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă infrastructurii TIC de cloud privat 

guvernamental 

Specificațiile tehnice ale produselor hardware, software și soluțiilor aferente infrastructurii de cloud 

privat guvernamental și ale serviciilor aferente (instalare, configurare, punere în funcţiune, 

operaționalizare, după caz) respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă 

Investiției 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, din cadrul Componentei 7. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă PNRR. 

Achizițiile de produse hardware, software și soluții TIC vor avea un impact nesemnificativ asupra 

obiectivului de mediu Atenuarea schimbărilor climatice.  

Produsele hardware, software și soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor 

de achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere 

impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.  

În derularea tuturor etapelor achizițiilor de produse hardware, software și soluții aferente 

infrastructurii TIC de cloud privat guvernamental și de servicii aferente (instalare, configurare, punere în 

funcţiune, operaționalizare, după caz), care implică atât pregătirea documentațiilor de achiziție, cât și 

achizițiile propriu zise de produse hardware, software,  soluții și servicii, se va respecta principiul 

managementului eficient al resurselor în ceea ce privește economia de resurse, eficacitatea și eficiența, 

adică prin colectarea de resurse suficiente într-o manieră adecvată și alocarea acestor resurse responsabile 

și eficiente. Astfel, procedurile de achiziție se vor face folosind factori de evaluare ai ofertelor, urmărindu-

se un echilibru între resursele financiare alocate și nivelul de calitate specificat. Producerea rezultatelor 
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dorite va fi urmărită constant pe parcursul diferitelor activități. În plus, activitatea de management al 

proiectului va ține cont de asigurarea și gestionarea eficientă a tuturor categoriilor de resurse de finanțare 

necesare în vederea realizării rezultatelor convenite și a resurselor umane prin atribuirea de 

responsabilități membrilor echipei de proiect în funcție de expertiza și experiența lor practică. Proiectul 

contribuie la asigurarea protecției mediului prin gestionarea mai eficientă a consumului de energie. În acest 

scop, vor fi utilizate echipamente TIC eficiente din punct de vedere energetic, Autoritățile contractante 

urmând a înscrie în documentațiile de achiziție solicitarea de a fi ofertate doar produse și soluții  TIC 

eficiente din punct de vedere energetic. Corespondența și transferul documentelor în cadrul proiectului 

vor fi prioritizate prin mediul electronic, iar tipărirea pe hârtie nu va fi încurajată decât dacă este absolut 

necesar, promovându-se o atitudine responsabilă față de consumul de resurse, energie electrică inclusiv 

hârtie și alte consumabile.  

În cadrul proiectului, produsele hardware și soluțiile care vor fi achiziționate vor îndeplini cerințele 

energetice stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere și stocare de date, computere 

și servere de calculatoare sau afișaje electronice. Achizițiile din cadrul proiectului vor fi realizate în lumina 

celor mai bune practici privind eficiența energetică a echipamentelor utilizate și managementul energiei. 

Activitățile din cadrul proiectului vor pune în aplicare practici relevante enumerate ca „practici 

preconizate” în cea mai recentă versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a 

Centrului de date sau în documentul CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 „Instalații și infrastructuri ale 

centrelor de date – Partea 99-1: Practici recomandate pentru gestionarea energiei” și vor pune în aplicare 

toate practicile preconizate cărora li s-a atribuit valoarea maximă de 5, în conformitate cu cea mai recentă 

versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date. 

În ceea ce privește obiectivul de mediu Adaptarea la schimbările climatice, produsele 

hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate vor fi amplasate în locații prestabilite, astfel încât 

orice impact asupra climei sau mediului să fie eliminat/redus la minimum. Produsele hardware/software și 

soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor avea un impact estimat 

nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul 

ciclului de viață. 

Referitor la obiectivul de mediu Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine, 

produsele hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de 

achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere 

impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață. Proiectul nu evidențiază riscurile legate de 

contaminarea resurselor de apă/a apelor subterane și nu este necesară conectarea la rețelele de apă. 

Referitor la obiectivul de mediu Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și 

reciclarea acestora, produsele hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din 

cadrul contractelor de achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, 

având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.   
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Pe perioada derulării contractelor de achiziție contractanții se vor asigura că există un nivel scăzut 

de deșeuri generate, că echipamentele  existente sunt reciclate acolo unde este posibil și că produsele nou 

achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, în ceea ce privește 

producția (inclusiv cele de mediu), cerințele de eficiență materială stabilite în conformitate cu Directiva 

2009/125/CE. 

De asemenea, echipamentele ofertate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în anexa 

II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale 

omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă.  

Autoritățile contractante vor elabora planuri de gestionare a deșeurilor și vor asigura reciclarea 

maximă la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice. La sfârșitul ciclului lor de viață, 

echipamentele vor fi supuse unor operațiuni de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau 

tratare corespunzătoare, inclusiv cu îndepărtarea tuturor fluidelor și asigurarea unui tratament selectiv în 

conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE.  

În privința obiectivului de mediu Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului produsele 

hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate în cadrul proiectului nu vor afecta în mod 

semnificativ măsurile de creștere a emisiilor de poluare a aerului, a apei sau a solului, încurajând în mod 

constant prevenirea și controlul poluării. 

Produsele hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor 

de achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere 

impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață. 

Proiectul nu evidențiază riscurile legate de conectarea la stațiile de epurare care gestionează 

procesul de curățare și recirculare a apei. În timpul perioadei aferentă amenajărilor, zgomotul, emisiile 

poluante și praful vor fi limitate. 

În legătură cu obiectivul de mediu Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, produsele 

hardware/software și soluțiile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor 

avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere că sunt alese 

locațiile în care vor fi amplasate centrele, astfel încât echipamentele care vor fi achiziționate în cadrul 

proiectului să nu afecteze biodiversitatea sau dinamica ecosistemelor, ci, dimpotrivă, să contribuie la 

îmbunătățirea calității mediului.   

În acest sens, ofertanții vor include în oferte declarații pe propria răspundere din care să reiasă că 

echipamentele și serviciile ofertate respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă 

Investiției 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, din cadrul Componentei 7. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă PNRR. 

2. Analiza „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă infrastructurii tehnologice de suport a 

infrastructurii TIC de cloud guvernamental 
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Specificațiile tehnice ale echipamentelor tehnologice necesare amenajării și dotării spațiilor care vor 

găzdui infrastructura TIC de cloud guvernamental și ale serviciilor aferente (instalare, configurare, punere 

în funcţiune, operaționalizare, după caz), respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) 

aferentă Investiției 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, din cadrul Componentei 7. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă PNRR. 

Achizițiile de echipamente și servicii vor avea un impact nesemnificativ asupra obiectivului de mediu 

Atenuarea schimbărilor climatice.  

Instalațiile centrelor de date și platformele de servicii cloud vor fi amplasate în locații prestabilite, 

astfel încât orice impact asupra climei sau mediului să fie eliminat/redus la minimum. Centrele de Date 

Principale și Secundare vor fi echipate cu sisteme de climatizare care vor asigura temperaturi constante 

pentru echipamentele TIC, fără influențe majore datorate climatul exterior. Echipamentele și serviciile care 

vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor avea un impact estimat 

nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul 

ciclului de viață al echipamentelor.  

Nu se preconizează că măsura va conduce la emisii semnificative de GES, deoarece sistemele vor fi 

proiectate, instalate și puse în funcțiune în conformitate cu tehnologiile de înaltă eficiență și cu energia din 

surse regenerabile, pentru a reduce consumul de energie și emisiile de CO2.  

Prin amenajările care se vor efectua se va urmări optimizarea gestionării resurselor, urmărindu-se 

protejarea în același timp a mediului, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile. Autoritatea 

contractantă va solicita utilizarea de tehnologii și materiale de construcție ecoeficiente, cu optimizarea 

costurilor pe ciclu de viață. Se vor propune de ofertanți soluții durabile de utilizare eficientă a resurselor, 

pentru a echipa facilități mai bune care să îmbunătățească sănătatea umană, să îmbunătățească mediul și 

să genereze economii. Prin soluțiile propuse, amenajările vor evita sau limita impactul asupra mediului, 

utilizând în mod optim resursele locale pentru iluminat, încălzire și ventilație, atât naturale, cât și provocate 

de om.  Prin urmare, sistemele eficiente din punct de vedere energetic bazate pe energia electrică produsă 

de panourile fotovoltaice vor fi utilizate pentru a sprijini alimentarea cu energie electrică a iluminatului din 

centrele de date. În același timp, instalațiile de ventilație/climatizare ofertate și care vor fi utilizate utilizate 

vor fi ecoeficiente, de ultimă generație. Acest lucru va asigura respectarea dispozițiilor Directivei privind 

eficiența energetică a clădirilor si a recomandărilor de eficiență pentru infrastructura tehnologică pentru 

Centrele de Date, Investiția va fi realizată în lumina celor mai bune practici privind eficiența energetică a 

echipamentelor utilizate și managementul energiei. 

Activitățile din cadrul proiectului vor pune în aplicare practici relevante enumerate ca „practici 

preconizate” în cea mai recentă versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a 

Centrului de date sau în documentul CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 „Instalații și infrastructuri ale 

centrelor de date – Partea 99-1: Practici recomandate pentru gestionarea energiei” și vor pune în aplicare 
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toate practicile preconizate cărora li s-a atribuit valoarea maximă de 5, în conformitate cu cea mai recentă 

versiune a Codului european de conduită privind eficiența energetică a Centrului de date. 

În ceea ce privește obiectivul de mediu Adaptarea la schimbările climatice, instalațiile Centrelor de 

Date Principale și Secundare și platformele de servicii cloud vor fi amplasate în locații prestabilite, astfel 

încât orice impact asupra climei sau mediului să fie eliminat/redus la minimum. Produsele și serviciile care 

vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor avea un impact estimat 

nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul 

ciclului de viață al echipamentelor. 

Referitor la obiectivul de mediu Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine, 

echipamentele și serviciile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor avea 

un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și 

indirect pe parcursul ciclului de viață al echipamentelor.  Contractele de achiziție nu evidențiază riscurile 

legate de contaminarea resurselor de apă/a apelor subterane și nu este necesară conectarea la rețelele de 

apă. 

Referitor la obiectivul de mediu Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și 

reciclarea acestora, echipamentele și serviciile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor 

de achiziție vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere 

impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață al echipamentelor.  În cadrul activităților, deșeurile 

potențiale care pot apărea în timpul executării activităților, vor fi reciclate de structurile specializate, sub 

responsabilitatea Centrelor de Date Principale și Secundare și a platformelor de servicii cloud. Pentru 

activitățile care implică amenajări, pe durata executării lor, contractanții se vor asigura că o parte din 

deșeurile nepericuloase provenite din amenajări vor fi sortate pentru a facilita reutilizarea și reciclarea. 

Contractanții se vor asigura, de asemenea, că o parte din deșeurile nepericuloase provenite din activități 

de amenajare (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările și completările 

ulterioare) și generate la fața locului vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 

valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere cu deșeuri pentru înlocuirea altor materiale. Pentru 

faza de exploatare, nu se preconizează că activitățile desfășurate în cadrul contractelor de achiziție vor 

conduce la o creștere semnificativă a generării, incinerării sau eliminării deșeurilor, precum și a utilizării 

durabile a resurselor naturale și a economiei circulare.  

Pe perioada derulării contractelor de achiziție contractanții se vor asigura că există un nivel scăzut 

de deșeuri generate, că echipamentele existente sunt reciclate acolo unde este posibil și că echipamentele 

nou achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, în ceea ce privește 

producția (inclusiv cele de mediu), cerințele de eficiență materială stabilite în conformitate cu Directiva 

2009/125/CE. 
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De asemenea, echipamentele ofertate nu vor conține substanțele restricționate enumerate în anexa 

II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrației în greutate în materiale 

omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă.  

Autoritățile contractante vor elabora planuri de gestionare a deșeurilor și vor asigura reciclarea 

maximă la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice. La sfârșitul ciclului lor de viață, 

echipamentele vor fi supuse unor operațiuni de pregătire pentru reutilizare, recuperare sau reciclare sau 

tratare corespunzătoare, inclusiv cu îndepărtarea tuturor fluidelor și asigurarea unui tratament selectiv în 

conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE.  

În privința obiectivului de mediu Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului 

echipamentele și serviciile care vor fi achiziționate care vor fi achiziționate în cadrul contractelor de achiziție 

nu vor afecta în mod semnificativ măsurile de creștere a emisiilor de poluare a aerului, a apei sau a solului, 

încurajând în mod constant prevenirea și controlul poluării. 

Echipamentele și serviciile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție 

vor avea un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul 

direct și indirect pe parcursul ciclului de viață. 

Contractele de achiziție nu evidențiază riscurile legate de conectarea la stațiile de epurare care 

gestionează procesul de curățare și recirculare a apei. În timpul perioadei aferentă amenajărilor, zgomotul, 

emisiile poluante și praful vor fi limitate. 

În legătură cu obiectivul de mediu Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, 

echipamentele și serviciile care vor fi achiziționate și activitățile din cadrul contractelor de achiziție vor avea 

un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere că sunt alese locațiile 

în care vor fi amplasate centrele, astfel încât echipamentele care vor fi achiziționate în cadrul proiectului 

să nu afecteze biodiversitatea sau dinamica ecosistemelor, ci, dimpotrivă, să contribuie la îmbunătățirea 

calității mediului.   

În acest sens, ofertanții vor include în oferte declarații pe propria răspundere din care să reiasă că 

echipamentele și serviciile ofertate respectă prevederile Analizei „Do No Significant Harm” (DNSH) aferentă 

Investiției 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental, din cadrul Componentei 7. 

TRANSFORMAREA DIGITALĂ aferentă PNRR. 

Investiţia, așa cum este descrisă în cele trei măsuri (153, 154, 155) cu indicatorii asumați, va asigura 

o infrastructură digitală coerentă și integrată la nivelul administrației publice din România, oferind servicii 

digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor. Prin realizarea acestei investiții sunt create 

condițiile pentru adoptarea tehnologiilor digitale în principalele sectoare și domenii de activitate ale 

instuțiilor statului și pentru creșterea numărului de cetățeni și companii care vor putea beneficia și fructifica 

oportunitățile oferite de digitalizare. 
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De asemenea, investiția este aliniată obiectivelor din Regulamentul 241/2021 în domeniul digital, 

respectiv contribuie la implementarea principiilor interoperabilității, eficienței energetice și protecției 

datelor cu caracter personal. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, Planurile de Redresare și Reziliență 

transmise de către statele membre trebuie să conțină măsuri care contribuie în mod eficace la tranziția 

verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție, respectiv 

măsuri care contribuie în mod eficace la tranziția digitală sau la abordarea provocărilor generate de aceasta. 

Astfel, cuantumul măsurilor de sprijinire a obiectivelor de climă trebuie să fie de cel puțin 37% din alocarea 

totală a PNRR, iar cuantumul măsurilor de sprijinire a obiectivelor digitale trebuie să fie de cel puțin 20% 

din alocarea totală a PNRR. 

În cadrul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și 

Reziliență al României se menționează următoarele: 

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriul 

2.5 din anexa V la regulamentul menționat, PRR conține măsuri care contribuie în mare măsură la tranziția 

verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție. Cuantumul 

aferent măsurilor de sprijinire a obiectivelor climatice reprezintă 41 % din alocarea totală aferentă PRR, 

calculată în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. 

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriul 

2.6 din anexa V la regulamentul menționat, PRR conține măsuri care contribuie în mare măsură la tranziția 

digitală sau la abordarea provocărilor generate de aceasta. Cuantumul aferent măsurilor de sprijinire a 

obiectivelor digitale reprezintă 20,5 % din alocarea totală aferentă PRR, calculată în conformitate cu 

metodologia prevăzută în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241. 

Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental face parte din cadrul 

Componentei 7. Transformare digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cloudul 

guvernamental reprezintă baza procesului de transformare digitală din România. Astfel, această investiție 

contribuie în proporție de 100% la obiectivele digitale. Totodată, cele 4 centre de date care vor fi dezvoltate 

în cadrul acestei investiții vor respecta prevederile „Codul european de conduită privind eficiența 

energetică a centrelor de date”, contribuind astfel și la obiectivele de climă, conform Anexei VII la 

Regulamentul 241/2021. În plus, investiția respectă principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ”, 

conform articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, așa cum este prezentat în analiza DNSH. 

4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum  

Situaţia utilităţilor şi analiza de consum este prezentată detaliat în cadrul subcap. 4.6 
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4.4 Sustenabilitatea realizării proiectului  

Investiția reprezintă rezolvarea unei probleme socio-administrative pentru întreaga populație. 

Implementarea opțiunii ar conduce la decongestionarea birocratică și redirecționarea economiilor către 

sectoare prioritare, atât sociale cât și culturale. 

Beneficiarii investiției vor respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, egalității de șanse și nediscriminare, și a luat în 

considerare în implementarea proiectului toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nicio 

deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 

infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 

social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 

De asemenea se vor urmări și următorii factori de impact social și cultural: 

• Contribuția la îmbunătățirea standardului de viață local prin crearea de locuri de muncă și prin 

desfășurare de activități;  

• Contribuția la îmbunătățirea serviciilor la nivel național; 

• Aplicații și soluții IT la standard european; 

• Valorificarea investiției în beneficiul grupurilor țintă şi comunităţii. 

Multe dintre avantajele derivate din cloud computing-ul guvernamental sunt comparabile cu 

avantajele pe care le au întreprinderile și persoanele fizice atunci când acestea fac uz de utilități comunitare 

cum ar fi: energie, apă și transport public.  

Organizațiile din sectorul public din întreaga lume privesc cloud computing-ul ca pasul natural 

următor în furnizarea de servicii partajate. Entitățile guvernamentale sunt deja obișnuite cu schimbul de 

date și resurse, astfel încât acestea să fie bine poziționate și profită din plin de infrastructurile cloud. 

Sectorul guvernamental adoptă cloud computing-ul pentru multe din aceleași motive ca organizațiile 

cu scop lucrativ: 

• Necesitatea de a reduce costurile, menținând sau, mai bine, îmbunătățind nivelurile de servicii 

pentru angajați și cetățeni. 

• Necesitatea trecerii de la un model vechi, cu costurile sale scumpe mari în infrastructura care devine 

rapid depășită și are cicluri lungi de furnizare, la modelul nou mai elastic și scalabil. 

• Necesitatea de a gestiona și analiza volume tot mai mari de date pentru a sprijini politicile și 

implementările bazate pe date. 

Principalele beneficii de ordin social și cultural ale utilizării CPGl sunt: 

Proliferarea aplicațiilor: cloud computing-ul sprijină aplicații care oferă modalități noi și mai bune 

pentru guvern, de a oferi servicii cetățenilor. 
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O largă acoperire: guvernele pot utiliza platformele cloud pentru a oferi acces la o gamă largă de 

servicii dintr-un singur portal comunitar în orice moment al zilei, astfel încât cetățenii să nu fie obligați să 

viziteze un birou guvernamental personal în timpul orelor de program. Instituțiile educaționale pot utiliza 

tehnologia cloud pentru aplicații variind de la învățarea la distanță și desfășurarea curriculum-ului până la 

dezvoltarea profesională și un acces sporit la cercetare și cercetători. Și organizațiile de asistență medicală 

pot folosi cloud-ul pentru a ajunge la pacienții din comunitățile deservite, pentru a face înregistrări mai ușor 

disponibile și pentru a conecta birourile și laboratoarele dispersate. 

Mai multă interacțiune: Tehnologiile de colaborare bazate pe cloud permit angajaților din sectorul 

public să interacționeze cu colegii lor mai eficient. De asemenea, ele promovează cooperarea 

interguvernamentală, apropiindu-se de organizațiile înrudite, astfel încât acestea să poată servi mai bine și 

să răspundă mai rapid la situațiile de urgență. 

Servicii estimate: Implementarea unui cloud poate controla și optimiza automat resursele prin 

servicii de contorizare. Acest lucru facilitează instituțiilor din sectorul public să urmărească cheltuielile, să 

stabilească taxe și să integreze controlul costurilor în planurile lor viitoare. Sunt posibile mai multe modele 

de plată, inclusiv plata pentru utilizare, abonament și planuri fixe. 

În vederea respectării egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările și 

completările ulterioare, beneficiarul va avea în vedere: 

• Tratament egal al firmelor participante la procedurile de achiziții publice, prin specificațiile tehnice 

care vor fi întocmite, criteriile de departajare fiind legate de cifra de afaceri, experiența similară,  personalul 

cheie, etc.; 

• Tratament egal al persoanele care vor lucra în proiect (aparținând beneficiarului, constructorului, 

operatorilor economici implicați): aceștia vor fi selectați fără discriminări de religie, sex, vârstă, 

naționalitate, etc, în funcție de experiența profesională, calificarea pentru postul propus și disponibilitatea 

pe perioada derulării proiectului; 

• Tratament egal al persoanelor care vor beneficia de infrastructura cloud implementată prin 

proiect. 

Având în vedere toate aceste prevederi și principii care se regăsesc ca procedură de lucru în 

activitatea curentă a solicitantului, principiul privind egalitatea de șanse se regăsește și se respectă atât în 

elaborarea și implementarea proiectului, cât și în activitățile și managementul acestuia, în identificarea 

grupurilor țintă/ beneficiarilor în atribuirea și derularea contractelor de furnizare de produse și prestare de 

servicii care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia. 

4.5 Analiza cererii de produse şi servicii, care justifică dimensionarea proiectului din punct de vedere 
al cererii  

Sumarul resurselor hardware este următorul: 

Resurse de procesare a datelor 
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Echipamente de 

procesare (servere) 

Numărul total de 

procesoare (socket) 

Numărul total de 

nuclee de 

procesarefizice 

Cantitatea totală de 

memorie RAM (GB) 

1.816 6.148 29.538 231.698 

Resurse de stocare 

Stocare tip bloc (TB) Stocare tip fișier (TB) Stocare tip obiect (TB) 

8.008,61 4.353,67 2.034,38 

 

Componenta de comunicații (trafic de date prin rețele) a urmărit estimarea traficului de date realizat în 

momente de vârf, dar și date referitoare la traficul mediu. 

Trafic maxim total Trafic mediu total 

203.439,75 Mbps (203 Gbps) 49.144,70 Mbps (49 Gbps) 

 

Soluțiile propuse pentru asigurarea securității cibernetice a componentei SaaS din cadrul CPG, 

au fost identificate ca urmare a unui proces de consultare a pieței de profil. Pentru asigurarea 

securității cibernetice a cloud-ului guvernamental, a fost avută în vedere aplicarea următoarelor 

principii în mod unitar, incluse în cadrul unui sistem de management al securității cibernetice: 

1. Asigurarea securității cibernetice a cloud-ului guvernamental în toate etapele de dezvoltare 

și funcționare ale acestuia prin raportare la confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea 

datelor, prin: 

- mecanisme de tipul secure-by-design, ceea ce presupune implementarea de politici, 

mecanisme și practici de securitate în etapa de dezvoltare a cloud-ului. 

- implementarea, administrarea tehnică și operațională, mentenanța, precum și dezvoltarea 

ulterioară a serviciilor de securitate cibernetică ale Cloud-ului Guvernamental. 

2. Protejarea datelor în tranzit împotriva activităților de exfiltrare, respectiv de alterare a 

acestora, prin 

- protejare a rețelei prin implementarea de mecanisme care nu permit interceptarea datelor; 

- criptare a datelor prin implementarea de mecanisme care nu permit vizualizarea în clar a 

pachetelor de date decât de către persoanele abilitate (canale de comunicații securizate). 

Datele trebuie protejate atât pe parcursul transmiterii de la end user la serviciul cloud, cât și în 

interiorul cloud-ului și în timpul transmiterii lor din cloud către diferite servicii. 
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3. Securitatea operațională – mecanisme pentru detectarea și prevenirea atacurilor 

cibernetice, prin raportare la o abordare pe nivele, conform conceptului defence in depth: 

- managementul vulnerabilităților – implementarea cu promptitudine a actualizărilor de 

securitate;  

- monitorizarea activității, în scopul detectării atacurilor cibernetice și a activităților 

neautorizate– SOAR, colectarea logurilor independent de soluția SIEM utilizată, utilizarea unei 

soluții centralizate de stocare a logurilor; 

- managementul evenimentelor de securitate cibernetică realizat în afara arhitecturi cloud-ului, 

fiind create entități distincte în funcție de clasificarea datelor, cu posibilitatea de creare a unor 

fluxuri unidirecționale; 

- managementul incidentelor de securitate cibernetică prin implementarea de politici de 

securitate, care să includă controale de securitate la nivel de: 

§ aplicație – WAF, scanare de vulnerabilități, securitate API; 

§ infrastructură cloud – loguri; 

§ endpoint – antivirus, loguri, EDR; 

§ sistem de operare; 

- stabilirea unei proceduri de verificare a soluțiilor de securitate cibernetică: stress test, 

pentest; 

- implementarea unor soluții de Threat Hunting, pentru identificarea amenințărilor cibernetice 

avansate la adresa Cloud-ului Guvernamental; 

- implementarea unor mecanisme de asset management și attack surface management, 

inclusiv prin testarea continuă a aplicațiilor web (DAST, IAST); 

- implementarea unor mecanisme de tip remote browser isolation pentru zona de client; 

- implementarea unor soluții de back-up; 

- awareness structural și situațional. 

4. Managementul identității și controlul accesului, inclusiv prin mecanisme de digital rights 

management: 

- autentificarea utilizatorilor anterior accesării unui serviciu cloud (prin raportare la modelul 

Zero-trust, autentificare MFA, tokenizare, limitare drepturilor pe baza adresei IP, utilizarea unor 

parole cu nivel ridicat de complexitate, soluții de User Behavior Analytics); 

- implementarea unui mecanism de tip risk based authentication în cazul în cate nu se poate 

implementa un mecanism de tip MFA; 
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- implementarea unui mecanism de tip software define perimeter (SDP) pentru zona de acces 

securizat la resurse; 

- implementarea unor politici de control al accesului și definire de roluri - limitarea accesului 

utilizatorilor astfel încât acțiunile/ compromiterea unui utilizator să nu afecteze serviciile cloud sau 

datele vehiculate/ stocate: 

§ utilizarea unor terminale dedicate pentru administrarea cloud-ului – 

echipamentele nu vor fi utilizate în alte scopuri; 

§ aplicație specială pentru gestionarea accesului; 

§ aplicație specială pentru gestionarea fluxurilor; 

§ aplicație specială pentru gestionarea excepțiilor de securitate. 

- nu este dezirabilă existența unui rol de administrator la nivelul întregului cloud. 

- solicitările de modificare a standardelor de securitate trebuie transmise de către client spre 

administratorul cloud, în scopul revizuirii, aprobării sau propunerii de soluții alternative; 

- implementarea unor mecanisme de risk assessment pentru entitățile care vor să acceseze 

date din Cloud-ul Guvernamental. 

5. Implementarea de tehnologii specifice cloud: 

- CSPM – Cloud Security Posture Management (complianță și guvernanță) 

- CASB – Cloud Security Broker Acess (pe zona de client care accesează datele) 

- CWPP – Cloud Workload protection platform (virtualizare, containere si serverless)  

§ Hardening, configuration and vulnerability management 

§ Network firewalling, visibility and microsegmentation 

§ System integrity assurance 

§ Application control/whitelisting 

§ Exploit prevention/memory protection. 

§ Server workload EDR, behavioral monitoring and threat detection/response.  

§ Anti-malware scanning  

Arhitectura sistemului de securitate a componentei SaaS este rezultatul analizei celor 17 

propuneri depuse, fiind primite 147 de soluții de securitate, dintre care 125 de produse (hardware 

și software), 16 servicii și 6 soluții integrate de tip hibrid (cloud și on-prem).  Propunerile primite 

au acoperit o plajă diversificată de producători, tehnologii și modalități de implementare, care 

asigură securizarea Cloud-ului Guvernamental, respectând principiile enumerate în consultarea de 

piață. Astfel, au fost identificate o serie de soluții care apar în cadrul propunerilor mai multor 
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operatori economici, bazându-se pe tehnologii dezvoltate de către producători precum PaloAlto, 

CheckPoint și Microsoft. 

Rezultatul procesului de consultare a pieței a relevat o gamă extinsă de soluții, servicii și 

tehnologii, care vizează securitatea cibernetică a Cloud-ul Guvernamental, prin implementarea de 

mecanisme care asigură confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor entitățiilor 

găzduite, inclusiv protejarea datelor în tranzit, precum și detectarea și prevenirea atacurilor 

cibernetice complexe de tip APT. 

 

4.6 Analiza cost beneficiu, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară  

4.6.1. Prezentarea cadrului de analiză 

 

Prezenta analiză cost-beneficiu (ACB) reprezintă un instrument analitic utilizat pentru estimarea 

impactului socio-economic al Investiției 1 „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” din 

cadrul Componentei 7 „Transformarea Digitală” a Planului Național de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). 

Scopul realizării ACB este de a estima acest impact prin identificarea şi cuantificarea monetară a 

efectelor financiare şi non-financiare ale investiţiei în vederea luării unei decizii cu privire la finanţarea 

investiţiei. 

Elaborarea prezentei ACB este necesară în cadrul studiului de fezabilitate în vederea alegerii variantei 

optime de implementare a investiției din punct de vedere financiar, economic, social, ecologic şi tehnologic.  

ACB va demonstra fezabilitatea soluţiei tehnice propuse, în contextul viitorului investiţiei, astfel încât 

decizia de finanţare să aibă la bază costuri şi beneficii reale şi rezonabile. 

Procedura de realizare a ACB este în concordanţă cu legislaţia şi recomandările Comisiei Europene 

relevante în domeniu.  

Cadrul legal de referinţă la nivel naţional şi european pentru realizarea ACB aferentă proiectului 

„Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” este reprezentat de: 

 

1) legislaţia europeană relevantă în domeniu: 

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

-  Decizia de punere în aplicare a Consiliului Uniunii Europene din 3 noiembrie 2021 de aprobare a 

evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României; 

- Anexa la Decizia Comisiei Europene de aprobare a acordurilor de tip operațional dintre Comisie și 

România în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241; 

- Regulamentul (UE) nr. 1058/2021 al Comisiei Europene din 24 iunie 2021; 

- Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Comisiei Europene din 24 iunie 2021; 
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- COM(2021) 82 final din 24.02.2021 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Bruxelles - Construirea unei Europe reziliente 

la schimbările climatice - Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice;  

2) documente și studii emise la nivel European sau internațional relevante în domeniu: 

- European Commission: Economic Appraisal Vademecum 2021—2027 (General Principles and Sector 

Applications); 

- European Commission: Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – december 2014 

(Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020); 

- World Resources Institute, Global Commission on Adaptation: Adapt Now - A Global Call for 

Leadership on Climate Resilience;    

- Carbon Disclosure Project by Verdantix: Carbon Disclosure Project Study 2011 Cloud Computing – 

The IT Solution for the 21st Century; 

- Deloitte Access Economics: Digital government transformation; 

- McKinsey Global Institute: Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation. 

3) documente naţionale de programare pentru implementarea acţiunilor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile: 

- Raportul analizei opțiunilor privind arhitectura Cloud-ului Guvernamental; 

- Ghidul Solicitantului aferent proiectului Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental, 

elaborat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; 

- Acordul de parteneriat nr. 2279/27.06.2022-355947/27.06.2022-154824/28.06.2022 încheiat între 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de Lider de parteneriat-Partener 1, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale (STS) în calitate de Partener 2 și Serviciul Român de Informații-Centrul Național 

Cyberint, prin U.M. 0929 București (SRI) în calitate de Partener 3;  

- Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate 

de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR, Componenta C7. Transformare digitală și ADR, prin 

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), în calitate de agenție de 

implementare pe de o parte și  ADR, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, STS în calitate de 

partener și beneficiar și SRI în calitate de partener și beneficiar; 

4) legislaţia naţională: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, 

precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
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accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență, cu modificările și completările ulterioare;  

5) statistici, prognoze şi alte documente care pot furniza informaţii şi care pot fi luate în considerare 

la elaborarea cadrului metodologic de realizare a ACB (site BNR, secțiunea Proiecții inflație; site CNPP 

secțiunea Indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022; analiză proprie - regresie lineară 

bazată pe datele World Bank GDP Growth Rate 1991-2021; analiză proprie - regresie lineară bazată pe 

datele INS Câștig salarial mediu în perioada 2005-2021; analiză proprie - regresie lineară bazată pe datele 

EUROSTAT Rata șomajului 2012-2021). 

Metodologia utilizată pentru realizarea ACB  

Obiectivul ACB este de a identifica şi a cuantifica (respectiv de a exprima în termeni monetari) toate 

tipurile de impact posibile ale proiectului, pentru a putea determina costurile şi beneficiile aferente.  

Costurile şi beneficiile vor fi evaluate luând în considerare diferenţa dintre varianta cu proiect şi 

varianta fără proiect (aşa-numita „abordare incrementală”).  

Rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete şi pentru a concluziona dacă proiectul 

merită să fie pus în aplicare.  

ACB este necesară pentru a demonstra că proiectul este oportun din punct de vedere economic şi 

că necesită contribuţie din fonduri externe nerambursabile pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar.  

Obiectivele care stau la baza întocmirii ACB sunt: 

• de a stabili măsura în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Componentei 7 

Transformare digitală din cadrul PNRR; 

• de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de finanţare din Componenta 7 Transformare 

digitală din cadrul PNRR pentru a fi viabil financiar; 

• de a stabili dacă proiectul merită să fie finanţat; 

• de a stabili dacă încurajează creşterea economică şi stimulează ocuparea forţei de muncă; 

• de a stabili dacă proiectul aduce beneficii nete pentru societate; 

• de a stabili dacă proiectul este oportun din punct de vedere economic. 

În procesul de realizare a ACB s-a ţinut cont atât de efectele financiare, cât şi de cele economice, 

sociale, ecologice/mediu şi tehnologice, şi presupune parcurgerea mai multor etape, respectiv:  

• identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor; 

• analiza financiară; 

• analiza economică; 

• analiza de senzitivitate. 

Principali indicatori folosiţi în ACB, sunt: 

1. Indicatorii rezultaţi din analiza financiară: VFNA/C şi VFNA/K; 

2. Indicatorii analizei economice: VENA, RIRE, raportul B/C economic. 

Informaţiile utilizate în ACB au avut la bază previziunea următorilor indicatori socio-economici: 
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  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Rata inflației  13,80 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Creştere 
economică  5,51% 5,71% 5,90% 6,09% 6,29% 6,48% 6,67% 6,86% 

Creşterea 
venitului 
salarial  

10,39% 10,20% 10,02% 9,83% 9,65% 9,47% 9,28% 9,10% 

Populația 
activă salariată 6.795.200 6.874.525 6.953.850 7.033.175 7.112.500 7.191.825 7.271.150 7.350.47

5 

6.644.900 6.571.806 
6.499.5

16 6.428.022 6.357.313 6.287.383 6.218.222 
6.149.82

1 
6.082.

173 
Curs de 
schimb PNRR 4,98       
Rata de 
actualizare 
financiară  4%     
Rata de 
actualizare 
economică 5%     

 
Tabelul nr. 1 Indicatori macroeconomici 

 
Previziunile aferente Informațiile macroeconomice de fundal din cadrul ACB (Rata inflației, Creştere economică, Creşterea venitului salarial,  

Populația activă salariată) au fost realizate prin prelucrarea unor serii de timp din surse oficiale prin procese simple liniare.  

Din perspectiva ratei inflației din România, proiecția BNR3 privind evoluția ratei inflației înregistrează un șoc la nivelul T2 2023 (13,80%) urmată 

de o evoluție descendentă până în T4 2024. În condiții pesimiste, am ales să generalizăm la nivelul întregului an 2023 șocul inflaționist previzionat 

 
3 https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-4351-Mobile.aspx 
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la nivelul T2 2023. În aceeași ordine de idei, se menține nivelul ultimei proiecții (T4 2024) la nivelul perioadei anuale 2024-2030, chiar dacă trendul 

previzionat este descendent. 

Indicatorul de creștere economică a fost previzionat pe baza seriei de timp 1991-2021 care ilustrează rata de creștere procentuală a produsului 

intern brut al României. În cadrul ACB, plecând de la seria de date a Băncii Mondiale4, s-a realizat o previziune la nivelul perioadei 2023-2030 pe 

baza unui proces liniar “Y=aX+b” unde “a” reprezintă panta dreptei, „b” este valoarea lui „Y” când X=0 și „X” reprezintă anul calendaristic. Valorile 

pentru a și b au fost determinate pe baza datelor empirice din perioada 1991-2021 folosind funcțiile MS Excel “SLOPE” și, respectiv, „INTERCEPT”. 

Previziunea realizată indică o tendință de creștere în perioada considerată sub rezerva evoluțiilor incerte la nivel global. 

Pentru a estima evoluția veniturilor salariale brute din perioada 2023-2030 s-au utilizat date privind salariile brute, în valoare nominală, din 

România din perioada 2005-20215. Într-o prima etapă, valorile nominale au fost transformate în rate de modificare anuale procentuale și la nivelul 

datelor transformate a fost aplicat un proces liniar de previziune pentru perioada 2023-2030. Regresia liniară este funcțional similară cu ce descrisă 

în paragraful anterior. Previziunea, confirmă un trend descendent în sensul în care se înregistrează în continuare creșteri salariale anuale însă ritmul 

evoluției este descendent în ani consecutivi. 

Indicatorul Populația activă salariată a fost previzionat luând în considerare datele publicate pe site-ul Institutului Național de Statistică 

www.insse.ro referitoare la Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) pentru perioada 2015-2022. Pentru perioada 2023-2030 

valorile indicatorului au fost calculate folosind funcțiile MS Excel “SLOPE” și, respectiv, „INTERCEPT”. Previziunea realizată indică o tendință de 

creștere în perioada considerată cu aproximativ 10 % a numărului de persoane în vârstă de muncă efectiv salarizate la nivelul României până în anul 

2030 comparativ cu anul 2022. 

Cursul de schimb lei/euro utilizat în prezenta ACB este de 4,98 lei/euro, curs mediu aferent anului 2022 utilizat în elaborarea bugetului PNRR. 

 
4 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RO 
5 https://insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tiguri-salariale-din-1991-serie-lunar%C4%83 
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Rata de actualizare financiară de 4% și rata de actualizare economică de 5% sunt cele recomandate de Comisia Europeană pentru etapa de 

programare 2021 – 2027, înscrise în documentele Economic Appraisal Vademecum 2021—2027 (General Principles and Sector Applications) și Guide 

to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – december 2014 (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020). 

De asemenea, în prezenta ACB au fost incluși indicatorii de rezultat ai proiectului pentru anii 2023-2025, conform Anexei la Decizia Comisiei 

Europene de aprobare a acordurilor de tip operațional dintre Comisie și România în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. 

Având în vedere faptul că țintele aferente indicatorilor proiectului vor fi atinse la finele fiecărui an din perioada 2023-2025,  beneficiile aferente 

implementării investiției au fost calculate doar pentru anii următori atingerii fiecărei ținte, nu și pentru anii în care se ating țintele aferente 

indicatorilor. 

Spre exemplificare, având în vedere faptul că cel puțin 30 de instituții publice vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza până 

la finele anului 2024 (T4 2025), începând cu anul 2025 au fost calculate beneficiile ce rezultă din atingerea acestui indicator.  

În perioada de sustenabilitate 2026-2030 se estimează o creștere graduală a  numărului de instituții publice vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental și îl vor utiliza în fiecare dintre anii perioadei respective, astfel încât la finalul perioadei de sustenabilitate, în anul 2030, se va putea 

atinge numărul de 89 de instituții, conform estimărilor din Raportul analizei opțiunilor privind arhitectura Cloud-ului Guvernamental, document 

elaborat în vederea atingerii milestone-ului 143 din cadrul Componentei 7 Transformarea Digitală.  

 
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Indicatori:                 
Instituții publice conectate și care utilizează pe deplin 
Cloud-ul Guvernamental, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în CID, varianta cu proiect 

15 30 30 41 53 65 77 89 

Instituții publice conectate și care utilizează pe deplin 
Cloud-ul Guvernamental, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în CID, varianta fără proiect 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Centre de date Tier III si IV de la momentul conceperii, 
hardware și software de Cloud (infrastructură ca serviciu 
- IaaS/platformă ca serviciu - PaaS/software ca serviciu - 

1 3 4 4 4 4 4 4 
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SaaS) funcționale, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în CID, varianta cu proiect 

Centre de date Tier III si IV de la momentul conceperii, 
hardware și software de Cloud (infrastructură ca serviciu 
- IaaS/platformă ca serviciu - PaaS/software ca serviciu - 
SaaS) funcționale, în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute în CID, varianta fără proiect 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabelul nr. 2 Indicatorii de rezultat ai proiectului pentru anii 2023-2025 și proiecția pentru perioada 2026-2030  

 
Totodată, în prezenta ACB au fost descrise beneficiile aferente implementării proiectului. 

Dezvoltarea infrastructurii de Cloud Guvernamental va conduce la o creșterea gradului de digitalizare a serviciilor oferite de autoritățile / 

instituțiile publice din România, ceea ce va asigura următoarele beneficii aferente implementării proiectului:   

- eficientizarea furnizării acestor servicii;  

- reducerea costurilor necesare asigurării acestora;  

- reducerea timpului în care cetățenii / operatorii economici beneficiază de aceste servicii;  

- îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni / mediul de afaceri cu autoritățile / instituțiile publice; 

- asigurarea continuității serviciilor IT chiar și în cazul evenimentelor neașteptate cu impact major asupra dezvoltării normale a activităților 

din societate (de exemplu pandemia COVID-19, cutremure, inundații); 

- protejarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor în cadrul CPG; 

- protejarea împotriva atacurilor avansate de tip APT, realizate de către actori cibernetici ce utilizează mecanisme de 

compromitere sofisticate, prin intermediul cărora pot urmări, printre altele, identificarea și exfiltrarea de date sensibile din cadrul 

infrastructurilor afectate; 

- securizarea serviciilor utilizate de instituțiile beneficiare, în tehnologii de cloud, din punctul de vedere al securității cibernetice, 
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prin folosirea unor soluții specializate pentru asigurarea securității sistemelor de operare, aplicațiilor și serviciilor accesibile din internet 

și analiza comportamentală, folosind tehnologii bazate pe IA. 

Toate aceste beneficii obținute prin dezvoltarea infrastructurii guvernamentale de Cloud vor contribui la reziliența economiei prin asigurarea 

eficienței și continuității serviciilor publice furnizate de autoritățile / instituțiile publice cetățenilor și mediului de afaceri.  

Totodată, va fi asigurată compatibilitatea funcțională (cloud native, cloud ready) a Centrelor de Date din cadrul Cloud-ului pentru a asigura un 

grad ridicat de reziliență și scalabilitate în cazul unei situații de criză de lungă durată, de tipul pandemic.  

Totodată, operaționalizarea Cloud-ului Guvernamental va genera importante beneficii pentru cetățeni (G2C): 

Ø One-stop shop – acces direct la toate serviciile publice, prin folosirea formularelor electronice disponibile în cloud; 

Ø Statul român accesibil - toate instituțiile vor fi interconectate în cloud, iar cetățeanul va putea solicita și primi documente de oriunde, 

oricând; 

Ø Economie de timp – fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituţiile publice; 

Ø Trasabilitate – cetățeanul va putea avea un istoric al interacțiunilor sale cu administrația; 

Ø Siguranță – cloud-ul guvernamental va beneficia de cele mai avansate sisteme de securitate cibernetică disponibile. 

De asemenea, Cloud-ul Guvernamental va aduce importante beneficii pentru activitatea administrativă (pentru  instituțiile publice) (G2G): 

Ø va asigura interoperabilitatea sistemelor publice; 

Ø va reduce birocrația, prin eliminarea proceselor administrative redundante sau perimate; 

Ø va asigura o mai bună colaborare şi o partajare rapidă a informaţiilor între toate instituţiile guvernamentale; 

Ø va eficientiza costurile – instituțiile publice nu vor mai fi nevoite să asigure mentenanța pentru echipamentele hardware și software. 

Ø creșterea eficienței aparatului administrativ va determina scăderea costurilor aferente unor sisteme informatice disparate şi astfel va duce 

la creșterea încrederii antreprenorilor în performanța statului și va genera creștere economică; 

Ø protejarea integrată a datelor și aplicațiilor;  

Ø gestionarea în mod securizat a accesului la servicii și resurse; 
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Ø diminuarea riscului de infectare cu malware, prin utilizarea de  mecanisme de protecție 

Ø prevenirea atacurilor prin identificarea breșelor de securitate înainte de a fi exploatate sau combaterea acestora din fazele 

incipiente; 

Ø asigurarea managementului vulnerabilităților și al actualizărilor; 

Ø protejarea împotriva atacurilor care au ca scop limitarea serviciilor (Distributed Denial-of-Service - DDoS); 

Ø automatizarea proceselor, notificărilor și a reacțiilor; 

Ø minimizarea timpului de reacție în cazul atacurilor cibernetice; 

Ø reducerea plajei de atacuri cibernetice care pot fi derulate împotriva rețelelor și sistemelor informatice ale acestora de către 

actori statali sau cu motivație financiară. 

Implementarea proiectului va asigura o protecție de nivel ridicat și va contribui la creșterea capabilităților, calității serviciilor și 

securității  cibernetice pentru întreaga platformă IT&C aparținând administrației publice, într-un mod unitar și standardizat. 

 

Beneficiile proiectului exced cu mult beneficiile incluse în prezenta ACB.  

Pentru beneficiile selectate spre a fi analizate au putut fi identificate date statistice relevante pe baza cărora au putut fi efectuate prognoze 

pentru perioada de analiză de 8 ani (2023-2030), perioadă ce include atât perioada de implementare a proiectului de 3 ani (2023-2025) cât și 

perioada de sustenabilitate de 5 ani (2026-2030).  

Beneficiile socio-economice ale proiectului incluse în ACB au fost selectate utilizând recomandările Comisiei Europene înscrise în documentul 

Economic Appraisal Vademecum 2021—2027 (General Principles and Sector Applications), pagina 81. 

 
Figura 1 Exemplu de evaluare a beneficiilor aferente proiectelor ce vizează servicii e-guvernare 
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În prezenta analiză cost-beneficiu au fost incluse și cuantificate umătoarele beneficii generate prin implementarea, operaționalizarea și 

utilizarea infrastructurii de Cloud Guvernamental în perioada 2023-2030:  

 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Beneficii socio-economice                 
Economii rezultate din reducerea 
timpului de călătorie și de 
așteptare ale cetățenilor ca 
urmare a transferului serviciilor e-
government în Cloud - lei fara TVA 

0 243.822.657 493.272.243 498.899.172 504.526.101 510.153.030 515.779.959 521.406.888 

Economii rezultate din reducerea 
cheltuielilor de transport și 
poștale ale cetățenilor ca urmare 

0 70.273.574 142.168.918 143.790.689 145.412.459 147.034.230 148.656.001 150.277.771 
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  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
a transferului serviciilor e-
government în Cloud - lei fara TVA 
Economii rezultate din reducerea 
emisiilor de CO2 ca urmare a 
transferului serviciilor e-
government în Cloud - lei fara TVA 

0 9.244.822 18.489.644 25.269.181 32.665.038 40.060.896 47.456.754 54.852.612 

Economii rezultate din reducerea 
consumului de energie electrica 
ca urmare a transferului 
serviciilor e-government în Cloud 
- lei fara TVA 

0 3.461.499 4.615.332 8.928.532 14.150.072 19.776.535 25.875.848 25.888.547 

Economii rezultate din reducerea 
costurilor tranzacțiilor 
guvernamentale ca urmare a 
transferului serviciilor e-
government în Cloud - lei fara TVA 

0 194.778.808 394.052.712 544.682.006 521.006.684 499.810.759 488.100.750 481.441.684 

TOTAL BENEFICII ESTIMATE 0 521.581.359 1.052.598.850 1.221.569.580 1.217.760.355 1.216.835.451 1.225.869.312 1.233.867.502 

Tabelul nr. 3 Beneficiile totale estimate aferente perioadei de referinţă de 8 ani 
 

Referitor la beneficiile ce rezultă din Reducerea timpului de călătorie și de așteptare ale cetățenilor ca urmare a transferului serviciilor e-

government în Cloud, estimate valoric pentru perioada 2023-2030 în cuantum cumulat de 3.287.860.050 lei fără TVA:   

Pentru a estima valoarea acestui beneficiu pentru cetățeni, au fost luate în considerare economiile de timp pe care le-ar realiza cetățenii, dacă 

cel puțin o tranzacție pe an (spre exemplificare plata impozitului pe locuință) va efectuată de fiecare printr-un canal tradițional (față în față) ar fi 

realizată digital începând cu anul 2025.  

Conform unui studiu realizat de Deloitte6, utilizând o valoare medie de 1,21 ore pentru a reprezenta în cele două sensuri timpul de călătorie 

al fiecărui cetățean de acasă la agenția guvernamentală de plăți și înapoi acasă, coroborat cu timpul mediu de așteptare de zece minute (0,17 ore), 

rezultă un timp de 1,38 ore economisit prin efectuarea unei tranzacții digitale.  

 
6 Deloitte Access Economics: Digital government transformation, pag. 37 
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Utilizând o valoare pe oră pe persoană a timpului, echivalentă cu valoarea timpului liber (10,61 USD/oră fără TVA) și un curs lei/USD de 4,8447, 

raportat la populația activă salariată aferentă anului 2025 rezultă o valoare monetară a economiilor realizate din Reducerea timpului de călătorie și 

de așteptare ale cetățenilor ca urmare a transferului serviciilor e-government în Cloud de 493.272.243 lei fără TVA pentru anul 2025 (1,38 

ore/persoană activă salariată * 10,61 USD * 4,8447 lei/USD * 6.953.850 nr. persoane active salariate pentru anul 2025 = 493.272.243 lei fără TVA). 

Pentru perioada 2026-2030 s-a luat în considerare prognoza de creștere a populației active salariale. Pentru anul 2023 nu s-au estimat 

beneficii întrucât reprezintă primul an de implementare al investiției în care nu vor fi instituții publice conectate la Cloud-ul Guvernamental, iar 

pentru anul 2024 se estimează beneficii într-un procent de 50% raportat la anul 2025 deoarece pe parcursul anului 2024 doar 15 instituții publice 

vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza.  

Referitor la beneficiile ce rezultă din Reducerea cheltuielilor de transport și poștale ale cetățenilor ca urmare a transferului serviciilor e-

government în Cloud, estimate valoric pentru perioada 2023-2030 în cuantum cumulat de 947.613.642 lei fără TVA:   

Conform unui studiu realizat de Deloitte7, cetățenii cheltuiesc bani proprii încercând să se pregătească și să se angajeze într-o tranzacție 

guvernamentală, în special cu transportul către agenția guvernamentală de plăți și către casă și cu costurile poștale necesare ăn vederea efectuării 

tranzacțiilor.  

Pentru a estima valoarea acestui beneficiu pentru cetățeni, s-a procedat astfel: luând în considerare un cost mediu de persoană de 4,22 USD 

pentru un serviciu de transport public dus-întors, pentru minim o deplasare pe an efectuată de o persoană active salariată pentru achitarea unor 

obligații fiscale anuale, cost ce include și cheltuuielile poștale efectuate de respectiva persoană în vederea achitării obligațiilor fiscale respective, 

luând în considerare un curs lei/USD de 4,8447, raportat la populația activă salariată aferentă anului 2025, rezultă o valoare monetară a economiilor 

realizate din Reducerea cheltuielilor de transport și poștale ale cetățenilor ca urmare a transferului serviciilor e-government în Cloud de 142.168.918 

lei fără TVA pentru anul 2025 (1 deplasare dus-întors casă – agenție guvernamentală de plăți/persoană activă salariată * 4,22 USD * 4,8447 lei/USD 

* 6.953.850 nr. persoane active salariate pentru anul 2025 = 142.168.918 lei fără TVA). 

 
  
7 Deloitte Access Economics: Digital government transformation, pag. 38 
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Pentru perioada 2026-2030 s-a luat în considerare prognoza de creștere a populației active salariale. Pentru anul 2023 nu s-au estimat 

beneficii întrucât reprezintă primul an de implementare al investiției în care nu vor fi instituții publice conectate la Cloud-ul Guvernamental, iar 

pentru anul 2024 se estimează beneficii într-un procent de 50% raportat la anul 2025 deoarece pe parcursul anului 2024 doar 15 instituții publice 

vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza.  

Referitor la beneficiile ce rezultă din Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a transferului serviciilor e-government în Cloud, estimate valoric 

pentru perioada 2023-2030 în cuantum cumulat de 228.038.947 lei fără TVA:   

Conform unui studiu realizat de Verdantix8, în Statele Unite, reducerile de CO2 ca urmare a migrării operațiunilor în Cloud, pot ajunge până la 

nivelul de aproximativ 85 de milioane de tone pe an.  

Dată fiind importanța atingerii obiectivelor de eficientă energetică și de sustenabilitate la nivelul României și Uniunii Europene, am inclus în 

cadrul ACB prezente beneficiile rezultate din reducerea emisiilor de CO2. 

În acest sens, am considerat cea mai mică reducere anuală prezentată în cadrul studiului (6,7 milioane tone) drept bază pentru estimarea 

reducerilor de CO2 din cadrul proiectului pentru fiecare dintre anii de analiză. În plus, s-a realizat o corecție de 50% pentru a surprinde eventualele 

diferențe între mediul de analiză din Statele Unite și cel din România. Această abordare conservatoare este menită să reducă semnificativ șansele 

de supraevaluare a beneficiilor scontate.  

Reducerile estimate de CO2 au fost scalate de la numărul de entități incluse în studiul de referință (2653 de companii), la numărul de autorități 

care vor migra în Cloud, conform planificării incluse în cadrul ACB. Astfel avem o scalare de la 1,1% în anul 2023 până la 3,4% în anul 2030. În urma 

scalării s-a determinat cantitatea anuală de CO2 care va putea fi redusă (0,02 mil tone în 2023 până la 0,07 mil tone în 2030). Conform cotațiilor EU 

Emissions Trading System (EU ETS) din data de 19 August 2022, prețul unei tone de CO2 a fost 98,01 euro/tonă. 

Utilizând cotația antemenționată s-au determinat beneficii progresive din anul 2025 în cuantum de 18.489.644 lei fără TVA (3.712.780 euro 

fără TVA) până în anul 2030, an în care vor atinge 54.852.610 lei fără TVA (euro fără TVA). Pentru anul 2023 nu s-au estimat beneficii întrucât 

reprezintă primul an de implementare al investiției în care nu vor fi instituții publice conectate la Cloud-ul Guvernamental, iar pentru anul 2024 se 

 
8 Carbon Disclosure Project Study 2011 Cloud Computing –The IT Solution for the 21st Century 
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estimează beneficii într-un procent de 50% raportat la anul 2025 deoarece pe parcursul anului 2024 doar 15 instituții publice vor fi conectate la 

Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza.  

Referitor la beneficiile ce rezultă din Reducerea consumului de energie electrica ca urmare a transferului serviciilor e-government în Cloud, 

estimate valoric pentru perioada 2023-2030 în cuantum cumulat de 102.696.365 lei fără TVA, acestea reprezintă diferența exprimată valoric dintre 

energia electrică consumată de Centrele de Date existente în prezent la cele 30 de instituții care vor fi conectate și vor utiliza la Cloud-ul 

Guvernamental și energia electrică consumată de aceleași instituții după implementarea investiției și utilizarea propriu-zisă a infrastructurii de Cloud 

Guvernamental. Explicațiile privind cheltuielile aferente ambelor variante sunt înscrise în prezentul document, în secțiunea care tratează costurile 

operaționale în variant cu și fără implementarea proiectului.   

Referitor la beneficiile ce rezultă din Reducerea costurilor tranzacțiilor guvernamentale ca urmare a transferului serviciilor e-government în 

Cloud, estimate valoric pentru perioada 2023-2030 în cuantum cumulat de 3.123.873.403 lei fără TVA:   

Conform unui studiu realizat de Deloitte9, tranzacțiile guvernamentale necesită mult timp și resurse financiare, materiale și umane 

considerabile pentru a se desfășura. Aceste resurse (financiare, umane, materiale și de timp) sunt necesare a fi alocate și consumate pentru a 

interacționa cu cetățenii la ghișee, pentru a purta convorbiri telefonice cu aceștia, pentru a sorta și procesa informațiile primite prin poștă, necesare 

pentru a efectua complet o tranzacție guvernamentală (ce include schimb sau furnizare de informații cetățean-autorități publice, analiza acestora, 

soluționarea propriu zisă a tranzacției/plății). 

Prin comparația cu efectuarea aceleiași tranzacții printr-un canal digital care este mult mai rapid, rezultă economii semnificative pentru 

structurile guvernamentale. 

În prezenta analiză am utilizat ca date de analiză costuriile medii ale fiecăruia dintre cele patru canale principale utilizate pentru efectuarea 

de tranzacții guvernamentale, prezentate la pagina 24 din documentul Deloitte Access Economics: Digital government transformation (tranzacții față 

în față, tranzacții prin telefon, tranzacții poștale, tranzacții digitale). 

 
9 Deloitte Access Economics: Digital government transformation, pag. 22-32 
  



 

Neclasificat 
364 

 

Figura 2 Costul mediu al tranzacțiilor pe fiecare tip de canal de comunicare  

 
Schimbarea canalelor tradiționale, scumpe, de comunicare (față în față, telefon, poștă) între cetățeni și autoritățile publice în vederea 

efectuării de tranzacții, cu un canal online, mult mai ieftin, va aduce beneficii enorme.   

Pentru a estima valoarea beneficiului guvernamental vizănd Reducerea costurilor tranzacțiilor guvernamentale ca urmare a transferului 

serviciilor e-government în Cloud, au fost luate în considerare economiile de cost pe care le-ar realiza instituțiile publice, dacă cel puțin o tranzacție 

pe an efectuată față în față, o tranzacție pe an efectuată prin telefon și o tranzacție pe an efectuată prin poștă vor fi înlocuite de trei tranzacții 

efectuate digital începând cu anul 2025.  

Costurile cumulate ale celor trei tranzacții efectuate prin canalele tradiționale însumează pe persoană, anual, circa 36,29 USD fără TVA (16,9 

USD fără TVA +6,60 USD fără TVA +12,79 USD fără TVA). Presupunând ca avem aceeași pondere pentru fiecare din cele trei tipuri de canale 

tradiționale (ghișeu/ telefon/poștă) rezultă că în medie, costul unei tranzacții realizate prin canalele tradiționale este de 12,0966 USD fără TVA. 

Cum costul unei tranzacții efectuate digital este de 0,40 USD fără TVA, prin comparație, rezultă că schimbarea canalelor de comunicare 

cetățean-autorități publice de la tradițional către digital, în proporție de 100%, generează o economie de 11,6966 USD fără TVA pe persoană, anual.    
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Utilizând un curs lei/USD de 4,8447, raportat la populația activă salariată aferentă anului 2025 rezultă o valoare monetară a economiilor 

realizate din Reducerea costurilor tranzacțiilor guvernamentale ca urmare a transferului serviciilor e-government în Cloud pentru anul 2025 de 

394.052.712 lei fără TVA (11,6966 USD/persoană activă salariată * 4,8447 lei/USD * 6.953.850 nr. persoane active salariate pentru anul 2025 = 

394.052.712 lei fără TVA). 

Pentru perioada 2026-2030 s-a luat în considerare prognoza de creștere a populației active salariale. Pentru anul 2023 nu s-au estimat 

beneficii întrucât reprezintă primul an de implementare al investiției în care nu vor fi instituții publice conectate la Cloud-ul Guvernamental, iar 

pentru anul 2024 se estimează beneficii într-un procent de 50% raportat la anul 2025 deoarece pe parcursul anului 2024 doar 15 instituții publice 

vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza.  
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Costul investiţiei este definit ca fiind costul de capital suportat în legătură cu construirea proiectului 

şi care include toate cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii bunurilor de capital fix şi imobilizărilor 

necorporale dar şi costurile privind modificările capitalului de lucru, reprezentând necesarul de active 

curente care trebuie finanţate. 

Costul iniţial al proiectului este independent de sursele de finanţare sau criteriile de eligibilitate.  

Concret, acesta se referă la resursele economice şi tehnice implicate de realizarea proiectului.  

În componenţa costului proiectului, în cuantum de 1.866.155.400 lei fără TVA, echivalentul a 

374.730.000 euro fără TVA, au fost incluse următoarele elemente: 

I. COSTURILE DE INVESTIȚIE în cuantum de 1.865.155.400 lei fără TVA, echivalentul a 374.529.197 

euro fără TVA, reprezentând: 

1) Achiziţiile de echipamente și soluții IT, de securitate cibernetică, de comunicații, servicii de 

amenajare și echipamente tehnologice la nivel IaaS și PaaS, care vor fi realizate de partenerul 2 STS, în 

cuantum de 1.268.555.400 lei fără TVA, echivalentul a 254.730.000 euro fără TVA, ale căror costuri 

estimate, în euro fără TVA, sunt prezentate mai jos: 

1.1 Echipamente hardware/software și soluții TIC (echipamente de procesare, stocare, comunicații, 

monitorizare infrastructură, software de virtualizare etc), dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de 

instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz = 615.727.200 lei fără TVA, 

echivalentul a 123.640.000 euro fără TVA 

1.2 Echipamente, licențe și soluții specializate necesare pentru securitatea cibernetică la nivel IaaS si 

PaaS, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz = 

124.500.000 lei fără TVA, echivalentul a 25.000.000 euro fără TVA 

1.3 Echipamente și soluții destinate interconectării cu rețelele operatorilor publici de comunicații 

electronice, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz = 

125.446.200 lei fără TVA, echivalentul a 25.190.000 euro fără TVA 

1.4 Infrastructură de comunicații hardware și software și tehnologia informației aferente, inclusiv 

cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz = 229.080.000 lei fără 

TVA, echivalentul a 46.000.000 euro fără TVA 

1.5 Servicii de amenajare și echipamente tehnologice pentru amenajarea CENTRELOR DE DATE, 

inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, după caz = 173.802.000 

lei fără TVA, echivalentul a 34.900.000 euro fără TVA 
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2. Achiziţia de echipamente și soluții de securitate cibernetică la nivel SaaS, care vor fi realizate de 

partenerul 3 SRI, în cuantum de 199.200.000 lei fără TVA, echivalentul a 40.000.000 euro fără TVA  

3 Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și 

operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii suport), implementare 

tehnică (management de proiect, informare si publicitate, auditarea proiectului) instruire și formare, care 

vor fi realizate de liderul de proiect ADR, în cuantum de 398.400.000 lei fără TVA, echivalentul a 80.000.000 

euro fără TVA, ale căror costuri estimate, în euro fără TVA, sunt prezentate mai jos: 

3.1 Servicii, licențe și aplicații/programe/soluții software, aplicații specifice dezvoltării și 
funcționării și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod și servicii 
suport), instruire și formare pentru urmatoarele livrabile: 

– Platforma Marketplace 

– Platforma PDU (Punct Digital Unic) 

– Platforma de Jurnalizare si Notificare 

– Platforma de Service Desk 

în cuantum de 61.763.100 euro fără TVA 

3.2 Implementare tehnică: management de proiect, informare si publicitate (Elaborare si 
transmitere spre publicare 2 anunțuri de presa: începere si finalizare proiect; Organizare 
conferințe de deschidere si închidere proiect; Elaborare materiale promoționale si de identitate 
vizuala (panouri temporare, plăcuțe permanente, autocolante, broșuri, etc.)  și  auditarea 
proiectului (tehnic și financiar) în cuantum de 18.236.900 euro fără TVA 

Preţurile au fost estimate pe baza ofertelor primite de la producătorii/operatorii economici care 

comercializează echipamentele hardware și software, soluțiile, echipamentele tehnologice, precum și pe 

baza evaluărilor făcute pentru produse similare ca funcţionalităţi și servicii similare achiziţionate în anii 

anteriori în cadrul unor achiziţii publice. 

Repartizarea pe ani a costurilor totale ale proiectului este prezentată în Tabelul nr. 4 
lei fara TVA 2023 2024 2025 Total 

Echipamente și soluții IT, de 

securitate cibernetică, de 

comunicații, servicii de amenajare și 

echipamente tehnologice la nivel 

IaaS și PaaS (STS)  

475.430.000 530.300.000 262.825.400 1.268.555.400 

Echipamente și soluții de securitate 

cibernetică la nivel SaaS (SRI)  
49.800.000 99.600.000 49.800.000 199.200.000 
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lei fara TVA 2023 2024 2025 Total 

Servicii, licențe și 

aplicații/programe/soluții 

software, aplicații specifice 

dezvoltării și funcționării și 

operării Cloud-ului 

Guvernamental (inclusiv 

dezvoltare/actualizare cod și 

servicii suport), instruire și 

formare nivel SaaS. 

Implementare tehnică: 

management de proiect, 

informare si publicitate 

(Elaborare si transmitere spre 

publicare 2 anunțuri de presa: 

începere si finalizare proiect; 

Organizare conferințe de 

deschidere si închidere proiect; 

Elaborare materiale 

promoționale si de identitate 

vizuala (panouri temporare, 

plăcuțe permanente, 

autocolante, broșuri, etc.)  și  

auditarea proiectului (tehnic și 

financiar)   (ADR)  

149.400.000 149.400.000 99.600.000 398.400.000 

TOTAL CHELTUIELI PROIECT 674.630.000 779.300.000 412.225.400 1.866.155.400 

Tabelul nr. 4 – Repartiția pe ani a costurilor aferente proiectului 
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O altă categorie de costuri este reprezentată de costurile operaționale. 
Estimarea costurilor operaţionale pentru perioada de implementare a proiectului 2023-2025 și perioada de sustenabilitate a proiectului 2026-

2030, în varianta realizată prin implementarea proiectului, se prezintă astfel: 

- lei fără TVA - 

Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Cheltuieli cu personalul 
total estimat a fi implicat 
în furnizarea serviciilor de 
Cloud Guvernamental  

52.340.568 52.340.568 52.340.568 60.042.955 69.546.001 79.771.426 91.155.974 103.451.718 

Cheltuieli cu personalul 
total estimat a fi instruit în 
vederea furnizării 
serviciilor de Cloud 
Guvernamental  

0 0 0 3.784.490 4.021.012 4.310.128 4.616.169 4.925.340 

Cheltuieli vizand energia 
electrica ce va fi 
consumată pentru 
funcționarea Cloud-ului 
Guvernamental 

2.090.187 6.270.560 8.360.747 9.656.673 11.036.208 12.499.297 14.046.067 15.676.427 

Cheltuieli vizand 
mentenanța aferentă 
echipamentelor și 
soluțiilor aferente 
infrastructurii de Cloud 
Guvernamental, din care: 

0 0 0 0 39.806.600 89.573.400 166.863.000 219.893.000 

Cheltuieli vizand 
mentenanța aferentă 
echipamentor și soluțiilor 
IT, de securitate 
cibernetică, de 
comunicații, 
echipamentelor 
tehnologice la nivel IaaS și 
PaaS (STS)  

0 0 0 0 0 0 47.543.000 100.573.000 
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Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Cheltuieli vizand 
mentenanța aferentă 
echipamentelor și 
soluțiilor de securitate 
cibernetică la nivel SaaS 
(SRI)  

0 0 0 0 0 0 39.840.000 39.840.000 

Cheltuieli vizand 
mentenanta soluțiilor IT la 
nivel SaaS (ADR)  

0 0 0 0 29.846.600 59.693.400 79.480.000 79.480.000 

TOTAL 54.430.755 58.611.128 60.701.315 73.484.117 124.409.821 186.154.252 276.681.210 343.946.485 
 

Tabelul nr. 5 Estimarea costurilor operaţionale pentru perioada de referinţă 2023-2030 - Valori preconizate prin implementarea proiectului 
 

Cheltuielile cu personalul total (STS, SRI, ADR) estimat a fi implicat în furnizarea serviciilor de Cloud Guvernamental în anul 2023 au fost 

estimate utilizând salariul/solda brută raportat la numărul de angajați care vor fi implicați în implementarea investiției. Se estimează că aceste 

cheltuieli se vor menține constante pe perioada de implementare a investiției. Începând cu anul 2026, pe perioada de sustenabilitate a fost estimată 

o creștere a numărului angajaților care vor opera investiția, iar pentru calculul cheltuielilor cu personalul total (STS, SRI, ADR) estimat a fi implicat în 

furnizarea serviciilor de Cloud Guvernamental pentru fiecare an 2026-2030 a fost utilizată salariul/solda brută aferentă anului 2025 asupra căreia a 

fost aplicată rata de creştere a venitului salarial pentru fiecare dintre anii perioadei.     

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul total (STS, SRI, ADR) estimat a fi instruit în vederea furnizării serviciilor de Cloud Guvernamental, 

pentru perioada de implementare a investiției 2023-2025 aceste cheltuieli se vor suporta de către contractanți în cadrul contractelor/contractelor 

subsecvente aferente acordurilor – cadru derulate în perioada respectivă. Pentru perioada 2026-2030 cheltuielile cu personalul total (STS, SRI, ADR) 

estimat a fi instruit în vederea furnizării serviciilor de Cloud Guvernamental au fost estimate prin raportarea la valoarea medie a cursurilor IT&C, de 

Securitate și aferente infrastructurii tehnologice precum și la numărul crescător (cu aproximativ 5% anual) al angajaților celor trei instituții care vor 

necesita formare profesională continua pentru a putea opera investiția, având în vedere faptul că în domeniul IT&C evoluțiile tehnologice sunt 

extrem de rapide.  
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Modul de determinare a cheltuielilor vizând energia electrică ce va fi consumată pentru funcționarea Cloud-ului Guvernamental în perioada 

2025-2030 este prezentată în tabelul următor. Pentru anul 2023 se estimează cheltuieli în cuantum de 2.090.187 lei fără TVA, reprezentând 25% 

din cheltuielile aferente anului 2025, deoarece în anul 2023 se va amenaja și dota cu infrastructură tehnologică, IT&C și de securitate un singur 

Centru de Date. Similar, pentru anul 2024 se estimează cheltuieli în cuantum de 6.270.560 lei fără TVA, reprezentând 75% din cheltuielile aferente 

anului 2025, deoarece în anul 2023 se va amenaja și dota cu infrastructură tehnologică, IT&C și de securitate alte 2 Centre de Date.    
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 AN 0 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL 
LEI FARA 
TVA  

 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I)  50% 270 24 365 2.365,20 724,19 1.712.854,19 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 50% 480 24 365 4.204,80 707,16 2.973.466,37 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 50% 165 24 365 1.445,40 851,23 1.230.367,84 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 50% 390 24 365 3.416,40 715,39 2.444.058,40 lei 

TOTAL     11.431,80  8.360.746,79 lei 

        

 
AN 1 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL, DE 

OPERARE A INVESTIȚIEI 
LEI FARA 
TVA  

 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I)  55% 297,00 24 365 2.601,72 760,40 1.978.347,89 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 55% 528,00 24 365 4.625,28 742,52 3.434.362,91 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 55% 181,50 24 365 1.589,94 893,79 1.421.072,47 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 55% 429,00 24 365 3.758,04 751,16 2.822.889,33 lei 

TOTAL         12.574,98  9.656.672,59 lei 
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AN 2 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL, DE 

OPERARE A INVESTIȚIEI 
LEI FARA 
TVA  

 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I)  60% 324,00 24 365 2.838,24 796,61 2.260.970,37 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 60% 576,00 24 365 5.045,76 777,88 3.924.995,79 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 60% 198,00 24 365 1.734,48 936,35 1.624.080,35 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 60% 468,00 24 365 4.099,68 786,93 3.226.161,18 lei 

TOTAL         13.718,16  11.036.207,69 lei 

 
AN 3 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL, DE 

OPERARE A INVESTIȚIEI 
LEI FARA 
TVA  

 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I)  65% 351,00 24 365 3.074,76 832,82 2.560.721,62 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 65% 624,00 24 365 5.466,24 813,23 4.445.310,36 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 65% 214,50 24 365 1.879,02 978,91 1.839.391,47 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 65% 507,00 24 365 4.441,32 822,70 3.653.873,96 lei 

TOTAL         14.861,34  12.499.297,41 lei 
        

 
AN 4 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL, DE 

OPERARE A INVESTIȚIEI 
LEI FARA 
TVA  
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 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2029 2029 2029 2029 2029 2029 2029 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I)  70% 378,00 24 365 3.311,28 869,03 2.877.601,66 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 70% 672,00 24 365 5.886,72 848,59 4.995.411,72 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 70% 231,00 24 365 2.023,56 1021,48 2.067.026,07 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 70% 546,00 24 365 4.782,96 858,47 4.106.027,67 lei 

TOTAL         16.004,52  14.046.067,12 lei 
        

 
AN 5 DE FURNIZARE SERVICII CLOUD GUVERNAMENTAL, DE 

OPERARE A INVESTIȚIEI 
LEI FARA 
TVA  

 Grad de 
ocupare 

(%) 
kWh ORE ZILE MWh Tarif MWh 

Cheltuiala anuala 
consum energie 

electrica 
 
 

 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 
BRAȘOV (CENTRU DE DATE SECUNDAR 

I) 75% 405,00 24 365 3.547,80 905,24 3.211.610,47 lei 

BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE 
PRINCIPAL I) 75% 720,00 24 365 6.307,20 883,95 5.575.249,44 lei 

SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) 75% 247,50 24 365 2.168,10 1064,04 2.306.945,12 lei 
TIMISOARA (CENTRU DE DATE 

PRINCIPAL II) 75% 585,00 24 365 5.124,60 894,24 4.582.622,30 lei 
TOTAL         17.147,70  15.676.427,34 lei 
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În ceea ce privește cheltuielile vizând mentenanța aferentă echipamentelor și soluțiilor aferente infrastructurii de Cloud Guvernamental, 

pentru perioada de implementare a investiției 2023-2025 aceste cheltuieli sunt 0, deoarece toate cheltuielile cu reparațiile și sau înlocuirea 

echipamentelor sau componentelor livrate se vor suporta de către contractanți în cadrul contractelor/contractelor subsecvente aferente acordurilor 

– cadru derulate în perioada respectivă. 

Cheltuieli mentenanță STS 

Având în vedere faptul că investiția vizând infrastructura de Cloud Guvernamental se implementează gradual în perioada 2023-2025 (în 

trimestrul IV 2023 se va finaliza livrarea/prestarea tuturor produselor hardware și software/serviciilor pentru amenajarea și dotarea cu infrastructură 

tehnologică, IT&C și de securitate pentru Centrul de Date CRISTIAN (CENTRU DE DATE SECUNDAR I),  în trimestrul IV 2024 se va finaliza 

livrarea/prestarea tuturor produselor hardware și software/serviciilor pentru amenajarea și dotarea cu infrastructură tehnologică, IT&C și de 

securitate pentru Centrul de Date BUCUREȘTI (CENTRU DE DATE PRINCIPAL I) și Centrul de Date SIBIU (CENTRU DE DATE SECUNDAR II) iar în trimestrul 

IV 2025 se va finaliza livrarea/prestarea tuturor produselor hardware și software/serviciilor pentru amenajarea și dotarea cu infrastructură 

tehnologică, IT&C și de securitate pentru TIMISOARA (CENTRU DE DATE PRINCIPAL II)), garanția și suportul tehnic în cazul STS se va asigura de către 

contractanți pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea recepției produselor hardware și software și a serviciilor aferente fiecărui 

contract/contract subsecvent derulat în perioada respectivă.  

Pe cale de consecință, STS va susține cheltuielile vizand mentenanța aferentă produselor hardware și software și soluțiilor achiziționate, pentru 

perioada 2029-2030, după expirarea perioadei contractuale de garanție și suport tehnic de 5 ani.  

Modalitate de calcul cheltuieli vizand mentenanța suportată de STS aferentă echipamentelor și soluțiilor aferente infrastructurii de Cloud 

Guvernamental pentru anii 2029-2030:  

Mentenanța pentru IaaS și PaaS a fost estimată anual ca reprezentând 10% din investiția implementată gradual, având în vedere faptul că 

vizează preponderant produse și soluții hardware.  

Mentenanța pentru IaaS și PaaS a fost calculată doar pentru perioada ulterioară celei de garanție și suport tehnic de 5 ani care va fi înscrisă în 

contractile de achiziție, respectiv pentru perioada 2029-2030 în cazul STS.   
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Astfel, pentru anul 2029 suma de 47.543.000 lei fără TVA a fost determinată prin înmulțirea contravalorii Echipamentelor și soluțiilor IT, de 

securitate cibernetică, de comunicații, servicii de amenajare și echipamente tehnologice la nivel IaaS și PaaS care se vor livra în anul 2023 (pentru 

care se asigură contractual garanție si suport pentru 5 ani, respectiv pentru perioada 2024-2028) în cuantum de 475.430.000 lei fără TVA (sumă 

reflectată în tabelul nr. 4) cu 10%. 

Pentru anul 2030 suma de 100.573.000 lei fără TVA a fost determinată prin înmulțirea contravalorii Echipamentelor și soluțiilor IT, de securitate 

cibernetică, de comunicații, servicii de amenajare și echipamente tehnologice la nivel IaaS și PaaS care se vor livra în anii 2023 și 2024 (pentru care 

se asigură contractual garanție si suport pentru 5 ani) în cuantum de 1.005.730.000 lei fără TVA (475.430.000 lei fără TVA + 530.300.000 lei fără 

TVA, sume reflectate în tabelul nr. 4) cu 10%. 

Cheltuieli mentenanță ADR și SRI conform Normelor de aplicare H.G. privind guvernanta platformei de Cloud guvernamental  

În cazul ADR și SRI garanția și suportul tehnic se va asigura de către contractanți pentru o perioadă de  5 ani de la finalizarea recepției 

echipamentelor, produselor software și a serviciilor aferente fiecărui contract/contract subsecvent derulat în perioada respectivă. Pe cale de 

consecință, ADR si SRI vor susține cheltuielile vizand mentenanța aferentă produselor hardware și software și a soluțiilor SaaS achiziționate, pentru 

perioada 2029-2030, după expirarea perioadei contractuale de garanție și suport tehnic de  5 ani.  

Modalitate de calcul cheltuieli vizand mentenanța suportată de SRI aferentă echipamentelor și soluțiilor de securitate cibernetică la nivel SaaS 

și  mentenanta soluțiilor IT la nivel SaaS suportată de ADR, pentru anii 2027-2030:  

Mentenanța pentru SaaS a fost estimată anual ca reprezentând 20% din investiția implementată gradual, având în vedere faptul că vizează 

preponderant produse și soluții software.  

Mentenanța pentru SaaS a fost calculată doar pentru perioada ulterioară celei de garanție și suport tehnic de  5 ani care va fi înscrisă în 

contractele de achiziție, respectiv pentru perioada 2029-2030 în cazul ADR și SRI.   

În cazul SRI, pentru 2029 suma de 39.840.000 lei fără TVA a fost determinată prin înmulțirea contravalorii Echipamentelor și soluțiilor de 

securitate cibernetică la nivel SaaS care se vor livra în anii 2023, 2024 și 2025 (pentru care se asigură contractual garanție si suport pentru minim 5 

ani) în cuantum de 199.200.000 lei fără TVA (49.800.000 lei fără TVA + 99.600.000 lei fără TVA + 49.800.000 lei fără TVA, sume reflectate în tabelul 

nr. 4) cu 20%.  
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Începând cu anul 2030 contravaloarea cheltuielilor vizând mentenanța Echipamentelor și soluțiilor de securitate cibernetică la nivel SaaS se 

menține la nivelul anului 2029, deoarece suma de 39.840.000 lei fără TVA reprezintă mentenanța anuală aferentă părții totale din proiect realizată 

de SRI (cheltuieli de investiții în cuantum de 199.200.000 lei fără TVA). 

În cazul ADR, pentru anul 2029 suma de 79.480.000 lei fără TVA a fost determinată prin înmulțirea contravalorii Soluțiilor IT la nivel SaaS care 

se vor livra în anii 2023, 2024 și 2025 (pentru care se asigură contractual garanție si suport pentru minim 5 ani) în cuantum de 397.400.000 lei fără 

TVA (149.233.000 lei fără TVA + 149.234.000 lei fără TVA + 98.933.000 lei fără TVA, sume reflectate în tabelul nr. 4) cu 20%.  

Începând cu anul 2030 contravaloarea cheltuielilor vizând mentenanța Soluțiilor IT la nivel SaaS se menține la nivelul anului 2029, deoarece 

suma de 79.480.000 lei fără TVA reprezintă mentenanța anuală aferentă părții totale din proiect realizată de ARD (cheltuieli de investiții în cuantum 

de 397.400.000 lei fără TVA). 

Estimarea costurilor operaționale pentru perioada de implementare a proiectului 2023-2025 și perioada de sustenabilitate a proiectului 2026-

2030, în varianta realizată fără implementarea proiectului, se prezintă astfel: 

- lei fără TVA - 
Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cheltuieli cu personalul 
total estimat a fi 
implicat în furnizarea 
serviciilor de Cloud 
Guvernamental  

38.040.84
0 

38.040.840 38.040.840 57.099.060 80.931.636 108.655.560 140.656.824 177.379.848 

Cheltuieli cu personalul 
total estimat a fi instruit 
în vederea furnizării 
serviciilor de Cloud 
Guvernamental  

3.548.070 3.548.070 3.548.070 4.849.029 6.268.257 7.687.485 9.106.713 10.525.941 

Cheltuieli vizand 
energia electrica ce va fi 
consumată pentru 
funcționarea Cloud-ului 
Guvernamental 

3.244.020 9.732.059 12.976.079 18.585.205 25.186.280 32.275.833 39.921.915 41.564.975 



 

Neclasificat 
378 

Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Cheltuieli vizand 
mentenanța aferentă 
echipamentelor și 
soluțiilor aferente 
infrastructurii de Cloud 
Guvernamental  

41.490.26
0 82.980.519 82.980.519 113.406.709 146.598.917 179.791.125 212.983.332 246.175.540 

Total 
86.323.18

9 
134.301.488 137.545.508 193.940.003 258.985.090 328.410.002 402.668.784 475.646.304 

Tabelul nr. 6 Estimarea costurilor operaţionale pentru perioada de referinţă 2023-2030 - Valori preconizate fără implementarea proiectului 
 
Cheltuielile cu personalul total estimat a fi implicat în furnizarea serviciilor de Cloud Guvernamental în anul 2023 au fost estimate utilizând 

salariul/solda brută medie (pe baza datelor colectate de la SRI, STS, ADR), numărul mediu lunar de 9 angajați cu profil IT înscriși în Raportul analizei 

opțiunilor privind arhitectura Cloud-ului Guvernamental raportat la numărul de Data Room (Centre de Date proprii) și un număr de 30 de instituții 

publice. Numărul mediu de 9 angajați cu profil IT / Data Room (Centru de Date propriu) a rezultat din datele înscrise la pagina 134 din Raport. 

Conform acestor date, 975 Administratori de sistem cumulați cu 580 Dezvoltatori Software, adică 1.155 angajați cu profil IT își desfășoară activitatea 

în 166 instituții publice ce au Data Room-uri (Centre de Date proprii).  

Raportat la 12 luni, la 30 de instituții publice și la salariul/solda brută medie determinate pe baza datelor colectate de la SRI, STS, ADR, rezultă 

pentru anul 2023 o valoare de 38.040.840 lei. Se estimează că aceste cheltuieli se vor menține constante pe perioada 2023-2025.  

Începând cu anul 2026, pentru fiecare an 2026-2030 a fost utilizată salariul/solda brută aferentă anului 2025 asupra căreia a fost aplicată rata 

de creştere a venitului salarial pentru fiecare dintre anii perioadei. De asemenea, a fost luată în considerare creșterea graduală a numărului de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii, prin similitudine cu numărul de instituții care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și 

îl vor utiliza în fiecare dintre anii perioadei respective (30 de instituții publice în anul 2025, 41 de instituții publice în anul 2026, 53 de instituții publice 

în anul 2027, 65 de instituții publice în anul 2028, 77 de instituții publice în anul 2029, 89 de instituții publice în anul 2030).  

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul total estimat a fi instruit în vederea furnizării serviciilor de Cloud Guvernamental, acestea au fost 

estimate utilizând valoarea medie a unui curs în domeniu IT (pe baza datelor colectate de la SRI, STS, ADR), numărul mediu lunar de 9 angajați cu 
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profil IT înscriși în Raportul analizei opțiunilor privind arhitectura Cloud-ului Guvernamental raportat la numărul de Data Room (Centre de Date 

proprii) și un număr de 30 de instituții publice.  

Raportat la 12 luni, la 30 de instituții publice și la valoarea medie a unui curs în domeniu IT, rezultă pentru anul 2023 o valoare de 3.548.070 

lei. Se estimează că aceste cheltuieli se vor menține constante pe perioada 2023-2025.  

Începând cu anul 2026, pentru fiecare an 2026-2030 a fost utilizată aceeași valoare medie a unui curs în domeniu IT și de asemenea a fost 

luată în considerare creșterea graduală a numărului de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii, prin similitudine cu numărul de 

instituții care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în fiecare dintre anii perioadei respective (30 de instituții publice în anul 

2025, 41 de instituții publice în anul 2026, 53 de instituții publice în anul 2027, 65 de instituții publice în anul 2028, 77 de instituții publice în anul 

2029, 89 de instituții publice în anul 2030). 

Pentru determinarea cheltuielilor vizând energia electrică ce va fi consumată pentru funcționarea Cloud-ului Guvernamental în anul 2025 s-a 

utilizat numărul total de 1.041 rack-uri raportat la cele 166 Data Room-uri ale instituțiilor publice ce dețin Centre de Date proprii. Rezultă astfel o 

medie de 6,27 rack-uri/Centru de Date. 

Raportat la un consum de 0,0105 MWh/rack, la 30 de instituții publice, la contravaloarea unui MWh de 750 lei fără TVA/ MWh, la 24 de ore 

și 365 de zile de funcționare, rezultă pentru anul 2025 o valoare de 12.976.079 lei.  

Pentru anul 2023 se estimează cheltuieli în cuantum de 3.244.020 lei fără TVA, reprezentând 25% din cheltuielile aferente anului 2025. Similar, 

pentru anul 2024 se estimează cheltuieli în cuantum de 9.732.059 lei fără TVA, reprezentând 75% din cheltuielile aferente anului 2025.    

 Începând cu anul 2026, pentru fiecare an 2026-2030 a fost utilizată contravaloarea actualizată a unui MWh, pe baza datelor estimate utilizate 

și în varianta cu proiect (786 lei fără TVA/ MWh pentru anul 2026, 824 lei fără TVA/ MWh pentru anul 2027, 861 lei fără TVA/ MWh pentru anul 

2028, 899 lei fără TVA/ MWh pentru anul 2029, 936 lei fără TVA/ MWh pentru anul 2030) și de asemenea a fost luată în considerare creșterea 

graduală a numărului de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii, prin similitudine cu numărul de instituții care vor fi conectate la 

Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în fiecare dintre anii perioadei respective (30 de instituții publice în anul 2025, 41 de instituții publice în anul 

2026, 53 de instituții publice în anul 2027, 65 de instituții publice în anul 2028, 77 de instituții publice în anul 2029, 89 de instituții publice în anul 

2030). 
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În ceea ce privește cheltuielile vizand mentenanța aferentă echipamentelor și soluțiilor aferente infrastructurii de Cloud Guvernamental, 

pentru perioada 2023-2030 acestea au fost calculate astfel: 

S-a plecat de la premisa că va trebui asigurată mentenanță gradual, pentru perioada 2023-2030, pentru toată infrastructura IT&C funcțională 

la nivelor celor 89 de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi 

conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2030, luând în considerare creșterea graduală a numărului de instituții publice de la 15 

instituții publice în anul 2023 la 89 instituții publice în anul 2030 (15 instituții publice în anul 2023, 30 de instituții publice în anul 2024, 30 de instituții 

publice în anul 2025, 41 de instituții publice în anul 2026, 53 de instituții publice în anul 2027, 65 de instituții publice în anul 2028, 77 de instituții 

publice în anul 2029, 89 de instituții publice în anul 2030).  

Mentenanța pentru produsele și soluțiile hardware a fost estimată anual ca reprezentând 10% din cheltuielile de investiții aferente STS din 

totalul investiției (1.268.555.400 lei fără TVA * 10%).  

Mentenanța pentru produsele și soluțiile software a fost estimată anual ca reprezentând 20% din cheltuielile de investiții aferente SRI și ADR 

din totalul investiției (199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%).  

Pentru anul 2023 se estimează cheltuieli în cuantum de 41.490.260 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2030) * 15 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2023, 

prin similitudine cu 15 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental în anul 2023) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 15 = 

41.490.260 lei fără TVA. 

Pentru anul 2024 se estimează cheltuieli în cuantum de 82.980.519 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2030) * 30 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2024, 
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prin similitudine cu 30 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental în anul 2024) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 30 = 

82.980.519 lei fără TVA. 

O analiză similară a fost efectuată pentru anul 2025, an în care se va menține numărului de 30 instituții publice care vor utiliza Centre de Date 

proprii, prin similitudine cu numărul de 30 instituții care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2024. 

Pentru anul 2026 se estimează cheltuieli în cuantum de 113.406.709 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental în anul 2030) * 41 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2026, prin 

similitudine cu 41 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2026) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 41 

= 113.406.709 lei fără TVA. 

Pentru anul 2027 se estimează cheltuieli în cuantum de 146.598.917 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental în anul 2030) * 53 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2027, prin 

similitudine cu 53 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2027) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 53 

= 146.598.917 lei fără TVA. 

Pentru anul 2028 se estimează cheltuieli în cuantum de 179.791.125 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental în anul 2030) * 65 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2028, prin 

similitudine cu 65 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2028) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 65 

= 179.791.125 lei fără TVA. 

Pentru anul 2029 se estimează cheltuieli în cuantum de 212.983.332 lei fără TVA, calculate astfel: 
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(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) / 89 (reprezentând numărul total de 

instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental în anul 2030) * 77 (reprezentând numărul total de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2029, prin 

similitudine cu 77 instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza în anul 2029) = 246.175.540 lei fără TVA / 89 * 65 

= 212.983.332 lei fără TVA. 

Pentru anul 2030 se estimează cheltuieli în cuantum de 246.175.540 lei fără TVA, calculate astfel: 

(1.268.555.400 lei fără TVA * 10% + 199.200.000 lei fără TVA * 20% + 397.400.000 lei fără TVA * 20%) pentru 89 (reprezentând numărul total 

de instituții publice care vor utiliza Centre de Date proprii în anul 2030, prin similitudine cu 89 de instituții publice care vor fi conectate la Cloud-ul 

Guvernamental în anul 2030) = 246.175.540 lei fără TVA  

Aplicând metoda (tehnică) incrementală (metoda care are drept finalitate estimarea fluxurilor financiare (marginale) aferente proiectului 

analizat), au fost estimate fluxurile financiare marginale ca diferenţă dintre fluxul de numerar aferent variantei „cu proiect” şi fluxul de numerar 

aferent variantei „fără proiect”: 

- lei fără TVA - 
Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cheltuieli cu 
personalul total 
estimat a fi 
implicat în 
furnizarea 
serviciilor de 
Cloud 
Guvernamental  

14.299.728 14.299.728 14.299.728 2.943.895 -11.385.635 -28.884.134 -49.500.850 -73.928.130 

Cheltuieli cu 
personalul total 
estimat a fi 
instruit în vederea 
furnizării 

-3.548.070 -3.548.070 -3.548.070 -1.064.539 -2.247.245 -3.377.357 -4.490.544 -5.600.601 
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Cheltuieli/Ani 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
serviciilor de 
Cloud 
Guvernamental  
Cheltuieli vizand 
energia electrica 
ce va fi consumată 
pentru 
funcționarea 
Cloud-ului 
Guvernamental 

-1.153.833 -3.461.499 -4.615.332 -8.928.532 -14.150.072 -19.776.535 -25.875.848 -25.888.547 

Cheltuieli vizand 
mentenanța 
aferentă 
echipamentelor și 
soluțiilor aferente 
infrastructurii de 
Cloud 
Guvernamental  

-
41.490.260 

-
82.980.519 -82.980.519 -113.406.709 -106.792.317 -90.217.725 -46.120.332 -26.282.540 

Total 
-

31.892.434 
-

75.690.360 -76.844.193 -120.455.886 -134.575.269 -142.255.751 -125.987.574 -131.699.818 
Tabelul nr. 7 Fluxurile financiare marginale 

 
 Proiectul nu este unul generator de venituri, întrucât economiile generate de proiect la costurile de funcţionare presupun o reducere egală a 

subvenţiilor de funcţionare (a creditelor bugetare alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare).  
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    4.6.2 Analiza financiară 

 
Analiza financiară reprezintă procesul de evaluare a durabilităţii şi sustenabilităţii financiare a 

proiectului, dată de rentabilitatea fluxurilor financiare de intrare şi ieşire estimate. Scopul acesteia este de 

a evalua impactul investiţiei la nivelul instituţiei, performanţa financiară în perioada de referinţă şi gradul 

de auto-suficienţă financiară pe termen lung a proiectului propus, în vederea justificării acordării asistenţei 

financiare solicitate Uniunii Europene. 

Concret, analiza financiară constituie un set de tabele în care se colectează fluxurile financiare ale 

investiţiei, descompuse la nivelul investiţiei totale, costurile şi veniturile aferente exploatării, sursele de 

finanţare şi analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiară. Proiectul este considerat 

sustenabil din punct de vedere financiar atunci când acesta nu prezintă riscul de a rămâne fără numerar în 

viitor. Sustenabilitatea are loc în cazul în care fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pentru toţi anii de 

analiză. Un alt element important îl reprezintă planificarea intrărilor şi ieşirilor de numerar.  

Prezentul proiect nu este generator de venituri nete. Se vor considera venituri nete economiile 

aferente costurilor de funcţionare, generate de implementarea proiectului.  

Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului 

Român de Informații și Autorității pentru Digitalizarea României se asigura de la bugetul de stat (în cazul 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale și Serviciului Român de Informații) și de la bugetul de stat și din 

venituri proprii (în cazul Autorității pentru Digitalizarea României).  

Luând în considerare indicatorii ce stau la baza constituirii bugetului pentru anul 2022 şi a 

prognozelor pe anii viitori, se estimează o evoluţie pozitivă, creditele alocate instituţiilor pentru 2022 fiind 

în creştere comparativ cu anul precedent. 

Această creştere este determinată de faptul că România a înregistrat în ultimii ani progrese 

considerabile în direcţia reducerii dezechilibrelor macroeconomice, care împreună cu politicile monetare 

şi reformele structurale implementate sau în curs de implementare, au contribuit la menţinerea stabilităţii 

macroeconomice şi financiare.  

Astfel, pentru perioada 2023-2030, estimarea de creştere economică se prezintă astfel:  

 Indicator macroeconomic 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Creştere economică  5,51% 5,71% 5,90% 6,09% 6,29% 6,48% 6,67% 6,86% 
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*) Indicatorul de creștere economică a fost previzionat pe baza seriei de timp 1991-2021 care ilustrează 

rata de creștere procentuală a produsului intern brut al României, conform metodologiei descrise la cap.I 

Prezentarea cadrului de analiză.  

Astfel, se poate demonstra capacitatea instituţiilor de a acoperi plăţile anuale viitoare aferente 

perioadei de sustenabilitate a proiectului 2026-2030, necesare funcționării Cloud-ului Guvernamental, prin 

sursele de finanţare din ce în ce mai mari, proprii sau obţinute de la bugetul de stat, pentru întreaga 

perioadă de referinţă a proiectului. 

Perioada de sustenabilitate a proiectului de 5 ani (2026-2030) a fost stabilită în cadrul Contractului 

de finanțare încheiat între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate de coordonator 

de reforme și investiții pentru PNRR, Componenta C7. Transformare digitală și ADR, prin Organismul 

Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), în calitate de agenție de implementare 

pe de o parte și  ADR, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, STS în calitate de partener și beneficiar 

și SRI în calitate de partener și beneficiar, având în vedere dinamica foarte mare în domeniul pieţei 

echipamentelor IT&C și evoluţiile tehnologice extrem de rapide. 

Perioada de sustenabilitate nu include şi perioada de implementare a proiectului (aferentă costurilor 

de investiţie) de 3 ani, respectiv 2023-2025, ci doar perioada de 5 ani, respectiv 2026-3020, de la efectuarea 

plăților finale aferente proiectului (decembrie 2025). 

Perioada de sustenabilitate se va suprapune cu perioada operaţională (aferentă costurilor de 

funcţionare şi operare a investiției finanțate prin proiect). 

Proiecţiile financiare pentru proiect se vor elabora pe baza unui model financiar în conformitate cu 

următoarele principii: 

Metoda Fluxului de numerar actualizat - metoda de bază utilizată în analiza financiară este metoda 

fluxului de numerar actualizat (FNA), care indică fluxurile de numerar viitoare, în cadrul perioadei de 

referinţă, la valoarea netă actualizată, conform unei rate de actualizare prestabilite.  

Valoarea actualizată netă este definită ca: VANF = ∑n
t=1a*F = !!

(#$%)!
 + !"

(#$%)"
 + …+ !#

(#$%)#
 , 

unde: Ft = fluxul de numerar în anul t, at = factorul de actualizare pentru anul t, i  = rata de actualizare. 

Valoarea actualizată netă financiară se calculează ca şi diferenţa dintre valoarea actuală a veniturilor 

şi valoarea actuală a cheltuielilor: VANF = VTA – CTA, unde: VANF = Valoarea actuală netă financiară, VTA = 

Venituri totale actualizate, CTA = Cheltuieli totale actualizate. 

Viabilitatea financiară a proiectului ar trebui să fie evaluată verificând dacă fluxurile de numerar net 

cumulate (care nu s-au actualizat) sunt pozitive pe durata întregii perioade de referinţă luate în considerare. 
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Fluxul de lichidităţi s-a determinat cu relaţia: Ft = Vt – (Ct + It ), unde: Ft = fluxul de numerar, Vt = venitul 

din anul t, Ct = cheltuieli in anul t, It = investiţii in anul t. 

Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt: perioada de referinţă (2023-2030), 

valoarea investiţiei, rata de actualizare, costurile de operare, valoarea reziduală. 

Perioada de previziune a cheltuielilor şi veniturilor va fi efectuată pe o durată de 8 ani. Perioada de 

referinţă va include perioada de sustenabilitate și perioada de implementare a proiectului, începând din 

primul an de investiţie şi va avea rolul de a evidenţia fluxul de numerar al proiectului “incremental” (mai 

ales pentru cheltuielile cu investiţiile).  

Principalele categorii de indicatori folosiţi în ACB, sunt: 

1. Indicatorii rezultaţi din Analiza financiară: VNA (în cazul prezentului proiect calcularea RIR financiar 

nu este posibilă) 

Valoarea Actualizată Netă (VAN) - reprezintă valoarea actualizată a fluxului de numerar cumulat 

pentru o investiţie. Este o valoare unică, exprimată în unităţi monetare, un indicator foarte concis ce 

reprezintă valoarea actualizată a fluxului de beneficii nete generat de investiţie. VNA pozitivă însemnă că 

proiectul generează un beneficiu net şi merită să fie implementat. Valoarea VNA este dependentă de rata 

de actualizare utilizată. 

VNA urmăreşte indicarea profitabilităţii atât în cazul investiţiei cât şi a capitalului investit: 

- VFNA/C se calculează luând în considerare toate costurile de investiţie ale proiectului, indiferent de 

sursele de finanţare; arată dacă proiectul are nevoie sau nu de finanţare nerambursabilă; 

- VFNA/K este calculat luând în considerare numai partea de capital ce revine beneficiarului 

proiectului, scăzând din valoarea investiţiei contribuţia UE.  

FVNA /C negativ şi FVNA /K negativ arată că proiectul are nevoie de o proporţie mai mare de finanţare 

nerambursabilă şi nu poate fi acceptat decât la proiectele non-generatoare de venit, sau la proiectele 

generatoare de venit în care cheltuielile eligibile au fost determinate prin metoda diferenţei de finanţat.  

Metoda (tehnică) incrementală - reprezintă metoda care are drept finalitate estimarea fluxurilor 

financiare (marginale) aferente proiectului analizat. Aplicarea metodei presupune estimarea fluxurilor 

financiare marginale ca diferenţă dintre fluxul de numerar aferent scenariului „cu proiect” şi fluxul de 

numerar aferent scenariului „fără proiect”. 

Metoda DCF (discounted cash flows) - metodă ce permite exprimarea valorii fluxurilor financiare la 

acelaşi moment de timp (exemplu: aplicarea metodei la momentul deciziei de alocare a sumelor aferente 

investiţiei, pentru a se stabili dacă proiectul este acceptabil sau nu). Astfel, prin intermediul actualizării, 



 

Neclasificat 
387 

valoarea viitoare a fluxurilor de venituri şi de cheltuieli se reduce corespunzător, în funcţie de nivelul ratei 

de actualizare utilizate. Metoda se utilizează pentru a putea compara fluxuri financiare de la momente 

diferite pe axa timpului. 

Valoarea în timp a banilor este luată în considerare în cadrul ACB prin intermediul tehnicii actualizării, 

care conferă o valoare actuală mai ridicată fluxurilor financiare recente, respectiv o valoare mai scăzută 

pentru fluxurile care sunt realizate mai târziu pe parcursul perioadei de referinţă a proiectului. Pentru a 

efectua o comparaţie reală între efecte şi eforturi este necesar ca acestea să fie aduse la acelaşi moment 

de referinţă, prin metoda actualizării. În practică, dacă se doreşte să se aducă sumele din viitor spre prezent 

se foloseşte factorul de actualizare cu ajutorul formulei:   

a =  #
(#$%)#

 

 
Fluxurile de numerar sunt actualizate folosindu-se o rata de actualizare financiară de 4% în termeni 

reali drept valoare de referinţă, conform recomandărilor din Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 

Projects – december 2014 (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, coroborat cu Economic 

Appraisal Vademecum 2021—2027 (General Principles and Sector Applications). Rata de actualizare reflectă 

costul de oportunitate al capitalului, definit ca „o rambursare anticipată prin evitarea altor activităţi 

potenţiale de investiţii pentru un capital dat”.  

Analiza în termeni reali presupune exprimarea atât a veniturilor cât şi a costurilor generate de un 

proiect de investiţii într-o anumită perioadă de timp în preţurile constante ale unui an de bază, ceea ce 

presupune că efectul inflaţiei este eliminat. În vederea determinării în manieră corectă a indicatorilor 

financiari ai unui proiect, dacă fluxurile de numerar sunt estimate în termeni reali, rata de actualizare 

trebuie să fie exprimată de asemenea în termeni reali, prin eliminarea impactului inflaţiei estimate 

Analiza în termeni nominali presupune exprimarea, în vederea comparării, atât a veniturilor, cât şi a 

costurilor generate de un proiect de investiţii în preţuri curente ale anilor de analiză. Preţurile curente 

reprezintă valoarea observată (istorică) sau previzionată pentru o variabilă (cost sau venit) la un anumit 

moment de timp, valoare care include şi efectul inflaţiei. În vederea determinării în manieră corectă a 

indicatorilor financiari ai unui proiect, dacă fluxurile de numerar sunt estimate în termeni nominali, atunci 

în conţinutul ratei de actualizare se include şi componenta legată de inflaţia previzionată. Preţurile curente, 

considerate şi preţurile pieţei, reprezintă preţurile în termeni nominali, considerate a fi rezultatul direct al 

raportului între cerere şi ofertă. Acestea nu sunt reglementate de către o autoritate publică şi pot fi utilizate 

ca bază de pornire pentru stabilirea unor standarde de cost în domeniul investiţiilor publice. 
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Ipotezele care urmează a fi utilizate pentru previziuni şi principalele surse de date utilizate se vor 

baza pe sursele statistice relevante, prezentate în cadrul cap. I Prezentarea cadrului de analiză.  

 

Valoarea Reziduală 

Valoare reziduală, reprezintă valoarea rămasă a proiectului de investiţii la finalul orizontului de timp. 

Se calculează pe baza unor metodologii acceptate în cadrul programului de finanţare şi este considerată un 

venit în cadrul fluxului de numerar al proiectului. Conform articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 

480/2014, pentru activele proiectelor a căror durată de viaţă economică depăşeşte perioada de referinţă, 

valoarea lor reziduală va fi determinată prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru 

durata de viaţă rămasă a operaţiunii. În practică, una din metodele de estimare a fluxului de numerar al 

proiectului după terminarea perioadei de referinţă constă în înregistrarea amortizării rămase pentru 

activele din proiect conform duratei de viaţă, permiţând în acelaşi timp orice înlocuire a bunurilor necesare 

în această perioadă.  

Metoda de calcul a valorii  reziduale:  

VR = FNn+1/(k-g), unde:  

FNn+1 = fluxul de numerar din anul imediat următor expirării perioadei  de analiza 

K = rata de actualizare  4 % în termeni reali (fără inflaţie) 

g = rata de creştere medie anuală estimată pentru fluxul  de numerar al proiectului 

În cazul prezentului proiect, dată fiind dinamica pieţei IT, valoarea reziduală (VR) reprezentând 

valoarea posibilă de recuperat la finalul perioadei de exploatare a investiţiei sau a vieţii economice a 

proiectului este 0. 

Valoarea reziduală face parte din Valoarea Netă Actualizată (VNA), conform formulei: VNA = (venituri 

actualizate – costuri actualizate asociate cu activitatea) + valoare reziduală actualizată. După determinarea 

valorii reziduale, va fi utilizată în calcularea RIR/C şi RIR/K ca date de intrare în contradicţie cu costurile 

investiţiilor care trebuie diminuate. 

Analiza financiară efectuată va avea rolul de a evalua profitabilitatea investiţiei, care se determină cu 

ajutorul indicatorilor: valoarea actualizată netă financiară (VANF) şi rata internă de rentabilitate financiară 

(RIRF). Constituie criteriu decizional dacă indicatorii calculaţi se încadrează în următoarele limite: 

1. Valoarea actualizată netă financiară (VANF) < 0; 

2. Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) < rata de actualizare (4%). Aşa cum am afirmat 

anterior, RIRF nu poate fi calculat în cazul prezentului proiect. 
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În următorul tabel sunt prezentate rezultatele privind evaluarea rentabilităţii financiare a investiţiei 

şi a capitalului naţional. 
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                 - lei fără TVA -  
Financial profitability 
indicators (Indicatori 
financiari) 

  

          
Calculation of discounted 
investment costs 
Costurile financiare 
actualizate -  cu rata de 
discount financiar  (4%) 

NPV@4% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investment costs (without 
contingencies and price 
adjustments) 
Costurile financiare ale 
proiectului (excluzand 
ajustarile de pret si 
rezervele pentru  situatii 
neprevazute/externalitatile) 

1.734.749.215 674.463.000 779.134.000 411.558.400                        -                      -                      -                     -                        
-  

Non-eligible investment 
costs (without 
contingencies and price 
adjustments) 
Costurile financiare 
neeligibile (excluzand 
ajutarile de pret si rezervele 
pentru  situatii 
neprevazute/externalitatile) 

                      -  
                       

-  
                       

-  
                       

-                         -                      -                      -                     -  
                      

-  

Discounted investment 
costs (DIC) 
Costurile financiar 
actualizate -  cu rata de 
discount financiar  (4%) 

1.734.749.215 674.463.000 779.134.000 411.558.400                        -                      -                      -                     -  
                      

-  

     =Suma an/(1+disc rate)^an    
Calculation of discounted 
net revenues 
Venitul net actualizat -  cu 

NPV@4% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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rata de discount financiar  
(4%) 

Incremental costs 
Costuri incrementale 

         
(686.936.015) 

      
(31.892.434) 

       
(75.690.360) 

       
(76.844.193) 

     
(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 

Incremetnal revenues 
Venituri incrementale 

         
(686.936.015) 

      
(31.892.434) 

       
(75.690.360) 

       
(76.844.193) 

     
(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 
Residual value 
Valoarea reziduala 

                           
-  

                      
-  

                       
-  

                       
-                         -                      -                      -                     -  

                      
-  

Discounted net revenues 
Venitul net actualizat -  cu 
rata de discount financiar  
(4%) 

                           
-  

                      
-  

                       
-  

                       
-  

                       -                      -                      -                     - 
                      

-  

          
          

Eligible costs (EC) 
Costuri eligibile 

1.865.155.400 
         

          
Eligible expenditures (EE) 
Cheltuieli eligibile 

1.865.155.400 
        

          
Funding gap rate 
Rata necesarului de 
finantare 

100% 
        

          
EU Grant 
Subventia Uniunii Europene 1.865.155.400 

        
          

Investment profitability 
Randamentul investitiei 

NPV@4% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investment cost 
Costuri de investitie 

      
(1.734.749.21

5) 

     
(674.463.00

0) 

      
(779.134.00

0) 

     
(411.558.40

0) 
                       -                      -                      -                     -                        -  



 

Neclasificat 
392 

O&M costs 
Costuri operationale 

         
(686.936.015) 

      
(31.892.434) 

       
(75.690.360) 

       
(76.844.193) 

     
(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 

Revenues 
Venituri 

         
(686.936.015) 

      
(31.892.434) 

       
(75.690.360) 

       
(76.844.193) 

     
(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 
Residual value of 
investments 
Valoarea reziduala a 
investitiei 

                           
-                        -  

                       
-  

                       
-                         -                      -                      -                     -                        -  

FNPV/C 
Valoarea actualizata neta a 
a investitiei  - financiara 
(VANF(C)) 

      
(1.734.749.21

5) 

     
(674.463.00

0) 

      
(779.134.00

0) 

     
(411.558.40

0) 
                       -                      -                      -                     -                        -  

FRR/C 
Rata de rentabilitate 
financiara a investitiei 

Not applicable         

 
          

National capital profitability 
Randamentul capitalului 
national          
National public contribution 
Contributia de la bugetul de 
stat 

                           
-                        -  

                       
-  

                       
-                         -                      -                      -                     -                        -  

O&M costs 
Costuri operationale  (686.936.015) 

      
(31.892.434) 

       
(75.690.360) 

       
(76.844.193) 

     
(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 

Revenues 
Venituri          

(686.936.015) 
      

(31.892.434) 
       

(75.690.360) 
       

(76.844.193) 
     

(120.455.886) 

  
(134.575.26

9) 

  
(142.255.75

1) 

  
(125.987.57

4) 

    
(131.699.81

8) 
Residual value of 
investments 
Valoarea reziduala a 
investitiei 

                           
-                        -                         

-  
                       

-                         -                      -                      -                     -                        -  
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FNPV/K 
Valoarea actualizata neta a 
capitalului - financiara  
(VANF(K)) 

-                       -                         
-  

                       
-  

                       -                      -                      -  -                       -  

FRR/K 
Rata de rentabilitate 
financiara a capitalului 

Not applicable 
        

Tabelul nr. 8 Rezultatele privind evaluarea rentabilităţii financiare a investiţiei şi a capitalului naţional
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Justificare VANF. Evaluarea rentabilităţii financiare a investiţiei 
 
Valoarea actualizată netă financiară (VANF) reprezintă suma care rezultă după ce costurile de 

investiţie, de funcţionare şi de înlocuire preconizate (actualizate) ale proiectului sunt deduse din valoarea 

actualizată a veniturilor preconizate.  

În cazul prezentului proiect, rentabilitatea financiară a unei investiţii este evaluată prin estimarea 

valorii actualizate nete financiare VANF(C). Acest indicator compară costurile de investiţie cu veniturile nete 

şi stabileşte în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investiţiile, indiferent 

de sursele de finanţare.  

Pentru ca un proiect să necesite acordarea unei contribuţii din fonduri: VANF(C) înainte de 

contribuţia UE ar trebui să fie negativă în condiţiile unei rate de actualizare folosită pentru analiză de 4%.  

În cazul prezentului proiect, rentabilitatea financiară a investiţiei este evaluată prin estimarea valorii 

actualizate nete financiare VANF(C). Acest indicator compară costurile de investiţie cu veniturile nete şi 

stabileşte în ce măsură veniturile nete ale proiectului sunt în măsură să ramburseze investiţiile, indiferent 

de sursele de finanţare.  

Pentru ca un proiect să necesite acordarea unei contribuţii din fonduri: VANF(C) înainte de 

contribuţia UE ar trebui să fie negativă în condiţiile unei rate de actualizare folosită pentru analiză de 4%.  

Parametri de intrare: 

Costuri totale actualizate = + 2.421.685.230 lei fără TVA, din care: cheltuieli operaţionale =  + 

686.936.015 lei fără TVA și valoare investiţie = + 1.734.749.215 lei fără TVA.  

Venituri totale actualizate = + 686.936.015 lei fără TVA, din care: venituri operaţionale = + 

686.936.015 lei fără TVA și valoare reziduală = 0 lei fără TVA.   

Rezultatele analizei financiare sunt: VNAF(C) înainte de contribuția UE = - 1.734.749.215 lei fără TVA, 

este negativă în condiţiile unei rate de actualizare de 4%, din analiza indicatorilor rezultă că din punct de 

vedere financiar proiectul are nevoie de cofinanţare.  

 

Justificare VANF(K). Evaluarea rentabilităţii financiare a capitalului naţional  

 
În cazul prezentului proiect, rentabilitatea financiară a capitalului naţional este evaluată prin 

estimarea valorii actualizate nete financiare VANF(K). Acest indicator măsoară gradul în care veniturile nete 

ale proiectului sunt în măsură să ramburseze resursele financiare furnizate de fondurile naţionale.  
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Pentru ca un proiect să necesite acordarea unei contribuţii din fonduri: VANF(K) ar trebui să fie 

negativă sau egală cu zero în condiţiile unei rate de actualizare de 4%.  

Rezultatele analizei financiare a capitalului naţional pentru prezentul proiect sunt: VNAF(K) înainte 

de contribuţia UE = 0 lei fără TVA, în condiţiile unei rate de actualizare de 4%, rezultând că din punct de 

vedere financiar proiectul are nevoie de finanţare. 

 
       4.6.3 Analiza economică  

 
Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă pentru 

societate şi, în consecinţă, merită să fie cofinanţat din fonduri ale UE.  

Pentru varianta de proiect aleasă, valoarea actualizată a beneficiilor economice trebuie să 

depăşească valoarea actualizată a costurilor economice ale proiectului.  

Aceasta se exprimă ca VNAE pozitivă, un raport Beneficii/Costuri (B/C) mai mare ca 1 şi o RRE a 

proiectului care să depăşească rata de actualizare utilizată pentru calcularea VNAE.  

Rata de actualizare economică recomandată de Comisia Europeană, conform Guide to Cost-Benefit 

Analysis of Investment Projects – december 2014 (Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, 

coroborat cu Economic Appraisal Vademecum 2021—2027 (General Principles and Sector Applications), 

este de 5%.  

Costurile proiectului din perspectivă economică sunt măsurate din punct de vedere al costului de 

oportunitate (pierderii de oportunitate), reprezentat de potențialul beneficiu care ar putea fi obținut prin 

utilizarea alternativă (în alte scopuri) a fondurilor (resurselor) alocate în proiect, beneficiu care însă nu se 

obține tocmai ca urmare a deciziei de a finanța proiectul ce face obiectul analizei.  

Beneficiile proiectului pot fi măsurate în funcţie de sumele pe care persoanele care beneficiază de 

proiect sunt gata să le plătească (disponibilitatea de a plăti) sau, alternativ, prin costurile evitate ca urmare 

a punerii în aplicare a proiectului, precum şi din perspectiva beneficiilor externe decurgând din 

implementarea proiectului şi care nu sunt surprinse de analiza financiară. 

Concluzionând, analiza economică este realizată cu ajutorul valorilor economice, reflectând costul 

de oportunitate social al produselor şi serviciilor aferente proiectului, având ca punct de plecare fluxurile 

de numerar din analiza financiară. 

Având în vedere faptul că prezentul proiect nu este unul generator de venituri, beneficiile proiectului 

vor fi cuantificate prin costurile evitate ca urmare a implementării proiectului. 

Metodologia de elaborare 
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Ca şi în cazul analizei financiare, analiza economică trebuie să fie efectuată, de asemenea, în mod 

incremental. 

Elaborarea analizei economice se bazează pe fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la 

care, sunt introduse corecţiile fiscale, monetizarea externalităţilor, costurile evitate etc.  

Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar prin: 

- Corecţia fiscală şi conversia preţurilor; 

- Monetizarea externalităţilor, efectelor necomercializabile; 

- Includerea efectelor indirecte suplimentare, costuri evitate; 

- Actualizarea costurilor şi beneficiilor estimate; 

- Calcularea indicatorilor de performanţă economică (valoarea economică netă actualizată, rata de 

rentabilitate economică şi raportul beneficiu/cost). 

Analiza cost-beneficiu identifică, cuantifică şi adaugă toţi factorii pozitivi, denumiţi generic beneficii. 

Ulterior, se identifică, se cuantifică şi se scad toţi factorii negativi, respectiv costurile. Analiza economică va 

include estimări complete ale costurilor şi beneficiilor proiectului. 

Din analiză beneficiile nete totale socio-economice identificate, cuantificate și explicate în cadrul 

capitolului I. Prezentarea cadrului de analiză, pentru perioada de referinţă de 8 ani acestea însumează 

7.690.082.409 lei fără TVA, conform tabelului nr. 3 Beneficiile totale estimate aferente perioadei de 

referinţă de 8 ani din cadrul cap. I Prezentarea cadrului de analiză. 

După cum se observă din analiza beneficiilor estimate cuantificate monetar, acestea aduc economii 

cu mult peste costul de implementare al proiectului și costurile de operare și întreținere a investiției.  

În următorul tabel sunt prezentate rezultatele privind evaluarea rentabilităţii economice şi a 

raportului beneficiu/cost. 
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- lei fără TVA – 

Correction of 
investment costs 
Ajustarea 
costurilor 
investitiei   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investment 
related to the 
project (from 
financial analysis 
without 
contingencies) 
Investitiile legate 
de proiect (din 
analiza financiara 
fara  rezervele 
pentru  situatii 
neprevazute/ext
ernalitatile)   

674.463.00
0  

779.134.00
0  

     
411.558.40

0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

Correction for 
VAT 
(corectia de TVA)   

                        
-  

                      
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

Total 
investments 
corrected 
Valoarea totala a 
investitiei 
ajustata 
(Investitie-TVA)   

674.463.00
0  

779.134.00
0  

     
411.558.40

0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

          
Correction of 
incremental   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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operating costs 
Ajustarea 
costurilor 
operationale 
incrementate 
Cheltuieli cu 
personalul total 
estimat a fi 
implicat în 
furnizarea 
serviciilor de 
Cloud 
Guvernamental    

         
14.299.728  

       
14.299.728  

        
14.299.728  

          
2.943.895  

       
(11.385.63

5) 

       
(28.884.134) 

       
(49.500.850) 

       
(73.928.13

0) 

Cheltuieli cu 
personalul total 
estimat a fi 
instruit în 
vederea furnizării 
serviciilor de 
Cloud 
Guvernamental    

         
(3.548.070) 

       
(3.548.070) 

         
(3.548.070) 

         
(1.064.539) 

         
(2.247.245) 

        
(3.377.357) 

        
(4.490.544) 

        
(5.600.601) 

Cheltuieli vizand 
energia electrica 
ce va fi 
consumată 
pentru 
funcționarea 
Cloud-ului 
Guvernamental   

         
(1.153.833) 

       
(3.461.499) 

         
(4.615.332) 

         
(8.928.532) 

       
(14.150.07

2) 

       
(19.776.535) 

       
(25.875.848) 

       
(25.888.54

7) 

Cheltuieli vizand 
mentenanța 
aferentă 
echipamentelor   

        
(41.490.26

0) 

      
(82.980.51

9) 

       
(82.980.51

9) 

     
(113.406.7

09) 

     
(106.792.3

17) 

       
(90.217.725) 

       
(46.120.332) 

       
(26.282.54

0) 
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și soluțiilor 
aferente 
infrastructurii de 
Cloud 
Guvernamental  
Total incremental 
operating costs 
corrected 
Valoarea totala a 
costurilor 
operationale 
incrementate 
ajustate   

(31.892.43
4) 

 
(75.690.36

0) 

 
(76.844.19

3) 

 
(120.455.8

86) 

 
(134.575.2

69) 

 
(142.255.751

) 

 
(125.987.574

) 

 
(131.699.8

18) 

Benefits Beneficii          
          
    2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Economii 
rezultate din 
reducerea 
timpului de 
călătorie și de 
așteptare ale 
cetățenilor ca 
urmare a 
transferului 
serviciilor e-
government în 
Cloud - lei fara 
TVA   

0 
-

243.822.65
7 

-
493.272.24

3 

-
498.899.17

2 

-
504.526.10

1 
-510.153.030 -515.779.959 

-
521.406.88

8 

Economii 
rezultate din 
reducerea   

0 -
70.273.574 

-
142.168.91

8 

-
143.790.68

9 

-
145.412.45

9 
-147.034.230 -148.656.001 

-
150.277.77

1 
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cheltuielilor de 
transport și 
poștale ale 
cetățenilor ca 
urmare a 
transferului 
serviciilor e-
government în 
Cloud - lei fara 
TVA 
Economii 
rezultate din 
reducerea 
emisiilor de CO2 
ca urmare a 
transferului 
serviciilor e-
government în 
Cloud - lei fara 
TVA   

0 -9.244.822 -
18.489.644 

-
25.269.181 

-
32.665.038 -40.060.896 -47.456.754 -

54.852.612 

Economii 
rezultate din 
reducerea 
consumului de 
energie electrica 
ca urmare a 
transferului 
serviciilor e-
government în 
Cloud - lei fara 
TVA   

0 -3.461.499 -4.615.332 -8.928.532 -
14.150.072 -19.776.535 -25.875.848 -

25.888.547 
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Economii 
rezultate din 
reducerea 
costurilor 
tranzacțiilor 
guvernamentale 
ca urmare a 
transferului 
serviciilor e-
government în 
Cloud - lei fara 
TVA   

0 
-

194.778.80
8 

-
394.052.71

2 

-
544.682.00

6 

-
521.006.68

4 
-499.810.759 -488.100.750 

-
481.441.68

4 

Incremental 
benefit (cost 
savings) 
Beneficii 
incrementale   

                      
-  

 
(521.581.3

59) 

   
(1.052.598.

850) 

(1.221.569.
580) 

(1.217.760.
355) 

(1.216.835.4
51) 

(1.225.869.3
12) 

  
(1.233.867.

502) 

 
Economic analysis Analiza economica 

  NPV@5% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Project costs 
Costul investitiei                   

Economic 
investment costs  
Costurile 
economice de 
investitie 

    
(1.704.562.

840) 

      
(674.463.0

00) 

    
(779.134.0

00) 

     
(411.558.4

00) 

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

Economic 
operating and 
maintenance 
costs 
Costuri 

        
654.780.707  

         
31.892.434  

       
75.690.360  

        
76.844.193  

      
120.455.88

6  

      
134.575.26

9  

      
142.255.751  

      
125.987.574  

      
131.699.81

8  
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economice 
operationale 
Overall project 
costs 
Costurile 
generale ale 
proiectului 

    
(1.049.782.

133) 

      
(642.570.5

66) 

    
(703.443.6

40) 

     
(334.714.2

07) 

      
120.455.88

6  

      
134.575.26

9  

      
142.255.751  

      
125.987.574  

      
131.699.81

8  

          
  NPV@5% 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Overall project 
benefits 
Beneficiile 
generale ale 
proiectului 

5.955.853.4
25  

                        
-  

     
521.581.35

9  

    
1.052.598.8

50  

    
1.221.569.5

80  

    
1.217.760.3

55  

   
1.216.835.45

1  

   
1.225.869.31

2  

   
1.233.867.5

02  

          

Net benefits 
Beneficiil nete 

  
 

(642.570.5
66) 

 
(181.862.2

81) 

717.884.64
2  

1.342.025.4
66  

1.352.335.6
25  

1.359.091.20
2  

1.351.856.88
6  

1.365.567.3
20  

  

-
480.476.69

5 
317.871

.044 
1.384.6
06.399 

642.185
.306 

1.875.82
4.837 

1.753.561
.685 

1.630.900
.971 

1.544.33
3.412 

Economic net 
present value 
(ENPV) 
Valoarea 
actualizata neta - 
economica 
(VANE) 

4.906.071.2
92 

 

        
Economic rate of 
return (ERR) - 
Rata de 
rentabilitate 
economica  

77,79% -
382.197.37

1 
201.132

.246 
696.903

.167 
257.111

.697 
597.405.

369 
444.235.4

94 
328.651.1

58 
247.550.

616 
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Benefit-cost ratio 
Raportul cost-
beneficiu 

5,67 
        

 
 

Tabelul nr. 9 Rezultatele privind evaluarea rentabilităţii economice şi a raportului cost-beneficiu
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Actualizarea costurilor estimate şi a beneficiilor:  după estimarea fluxului de costuri şi a beneficiilor 

economice exprimate valoric, s-a aplicat metodologia standard a fluxului de numerar actualizat, folosind o 

rată de actualizare socială de 5%.  

Indicatorii analizei economice sunt:  

- Valoarea actualizată netă economică (VANE), principalul indicator de referinţă pentru evaluarea 

proiectului. Este definită ca diferenţa dintre beneficiile şi costurile sociale totale actualizate. 

Din punct de vedere economic, valoarea actualizată netă economică a proiectului ar trebui să fie 

pozitivă (VANE>0). 

- Rata de rentabilitate economică (RRE) este rata internă de rentabilitate calculată cu ajutorul 

valorilor economice, care exprimă rentabilitatea socioeconomică a proiectului. 

- Raportul beneficii/costuri (B/C) este definit ca valoarea actualizată netă a beneficiilor proiectului 

împărţită la valoarea actualizată netă a costurilor proiectului. 

Raportul beneficii/costuri ar trebui să fie mai mare de 1 (B/C>1) pentru a justifica sprijinul acordat de 

UE unui proiect. 

Parametri de intrare: 

Total beneficii actualizate: + 5.955.853.425 lei fără TVA 

Total costuri actualizate: + 1.049.782.133 lei fără TVA 

Rezultatele analizei economice a prezentului proiect sunt:  

- VANE(C) = + 4.906.071.292 lei fără TVA este pozitivă  

- RRE(C)= 77,79% este peste pragul ratei de actualizare de 5%  

- Raportul beneficii/costuri (B/C)= 5,67 este mai mare de 1. 

Rezultatul analizei economice se înscrie în estimările făcute la nivelul Comisiei Europene cu privire la 

raporturi beneficii/costuri aferent investițiilor vizând infrastructurile de Cloud. Astfel, în documentul 

COM(2021) 82 final din 24.02.2021 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Bruxelles - Construirea unei Europe reziliente la 

schimbările climatice - Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, la pagina 16, se 

reliefează faptul că investițiile în infrastructuri reziliente la schimbările climatice cum este și infrastructura 

de Cloud Guvernamental care face obiectul proiectului sunt rentabile. Pentru a fi eficiente din punctul de 

vedere al costurilor pe toată durata lor de viață, investițiile în infrastructuri trebuie să fie reziliente la 

schimbările climatice. Acest lucru poate necesita un cost inițial suplimentar de aproximativ 3 % dintr-un 
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proiect, dar investițiile în infrastructuri reziliente climatic prezintă un raport costuri-beneficii de aproximativ 

1:4. 

Aceste concluzii ale Comisiei Europene se bazează pe informațiile înscrise în documentul World 

Resources Institute, Global Commission on Adaptation: Adapt Now - A Global Call for Leadership on Climate 

Resilience. 

Astfel, la paginile 3-5 din documentul mai sus menționat se arată că investițiile făcute la nivel mondial 

de 1,8 trilioane de dolari în cinci domenii din 2020 până în 2030 ar putea genera 7,1 trilioane de dolari în 

beneficii nete totale.  

Cu alte cuvinte, a nu profita de beneficiile economice ale adaptării la schimbăările climatice pe care 

le-ar aduce investițiile cu randament ridicat ar submina trilioane de dolari. Cele cinci domenii luate în 

considerare pentru această estimare, pe baza datelor disponibile privind randamentele economice, sunt 

sistemele de avertizare timpurie, infrastructuri reziliente climatic (cum ar fi infrastructurile IT&C), 

îmbunătățirea producției de culturi agricole pe uscat, protecția globală a mangrovelor și investiții în 

transformarea resurselor de apă în unele reziliente climatic. 

 

 
Figura 3 Beneficii și costuri ale investițiilor reprezentative în adaptarea la schimbări climatice 
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Figura 4 Triplul randament al investițiilor reprezentative în adaptarea la schimbări climatice 
 

       4.6.4 Analiza de senzitivitate 

 
Analiza de senzitivitate reprezintă evaluarea impactului modificărilor valorilor de intrare asupra 

rezultatelor modelului sau în mod similar se mai poate defini ca fiind analiza privind studierea modului în 

care variaţia rezultatului unui model poate fi atribuită, calitativ sau cantitativ, inputurilor modelului.  

Scopul analizei de senzitivitate este de a evalua soliditatea proiectului în termeni de performanţă 

financiară şi economică.  

În acest scop, analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor „critice” şi impactul lor în 

ceea ce priveşte schimbările în indicatorii financiari şi economici. 

Analiza de senzitivitate ia în considerare identificarea factorilor care au cea mai mare influenţă asupra 

valorii actualizate nete, în general, iar în particular, cu privire la proiectele cu finanţare UE, asupra ratelor 
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economice rezultate din modelarea financiară a analizei cost-beneficiu şi indică impactul acestora pe durata 

întregului ciclu al proiectului. 

Analiza de senzitivitate poate ajuta la identificarea opţiunilor de proiectare slabe şi evidenţiază 

necesitatea obţinerii de informaţii suplimentare cu privire la anumite variabile.  

Analiza de senzitivitate estimează efectele asupra realizării obiectivelor proiectului în situaţia în care 

anumite prezumţii se materializează sau nu.  

Concret, prin schimbarea unui factor la un moment dat, toţi ceilalţi factori pot rămâne fixaţi la 

valoarea centrală sau de bază. Aceasta măreşte comparabilitatea rezultatelor (toate „efectele” sunt 

calculate cu referire la acelaşi punct central în spaţiu) şi minimizează şansele de eşecuri ale aplicaţiilor 

informatice, mai probabile în cazul în care mai mulţi factori input sunt schimbaţi în mod simultan.  

Etapele realizării analizei de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate permite determinarea variabilelor sau parametrilor „critici” ai modelului. 

Variabilele respective sunt acele variaţii, pozitive sau negative, care au cel mai mare impact asupra 

performanţei financiare şi/sau economice finale a unui proiect. Analiza este elaborată prin variaţia unui 

singur element la un moment dat şi determinarea efectului modificării respective asupra RIR sau VNA. 

Drept criteriu general, se recomandă luarea în considerare a acelor variabile cu privire la care o variaţie 

absolută de 1% faţă de cea mai bună valoare estimată dă naştere unei variaţii corespunzătoare de cel puţin 

1% (un punct procentual) a VNA (respectiv elasticitatea este unitară sau mai mare). 

Procedura care trebuie urmată în procesul de evaluare a riscurilor prin intermediul căruia se stabilesc 

variabilele „critice”/parametrii „critici” ai proiectului, ale căror variaţii pozitive sau negative au cel mai mare 

impact asupra indicatorilor de performanţă ai proiectului, include următoarele etape: 

- Variabilele critice sunt variabilele a căror variaţie de 1 % determină o variaţie de peste 1 % a VAN;  

- Analiza este efectuată prin modificarea unui singur element de fiecare dată şi prin stabilirea 

efectului modificării respective asupra VAN;  

- Analiza scenariilor, care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice 

şi, în special, combinaţia de valori optimiste şi pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi diferite 

scenarii, care pot fi adevărate în cazul anumitor ipoteze. 

Analiza de senzitivitate implică practic determinarea efectului asupra VAN, la o variaţie cu +/-1% a 

variabilelor relevante, aplicată pe rând. Pentru orice variabilă a cărei variaţie de 1% determină o variaţie 

mai mare de 1% a VAN de bază va fi considerată o variabilă critică.   
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Analiza de senzitivitate indică efectele variaţiei parametrilor cheie asupra valorii actualizate nete 

economice.  

Identificarea variabilelor 

Variabile testate în cazul prezentului proiect au constat în: 

- Costul investiţiei; 

- Costul operaţional; 

- Economii rezultate din reducerea timpului de călătorie și de așteptare ale cetățenilor ca urmare a 

transferului serviciilor e-government în Cloud;  

- Economii rezultate din reducerea cheltuielilor de transport și poștale ale cetățenilor ca urmare a 

transferului serviciilor e-government în Cloud;  

- Economii rezultate din reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a transferului serviciilor e-government 

în Cloud;  

- Economii rezultate din reducerea consumului de energie electrica ca urmare a transferului 

serviciilor e-government în Cloud;  

- Economii rezultate din reducerea costurilor tranzacțiilor guvernamentale ca urmare a transferului 

serviciilor e-government în Cloud.  

Valorile economice nete actualizate NPV@5% (euro) Modificare Valoare 
critică 

Scenariul de pornire  4.906.071.292  Change Critical 
Modificarea costului investiţiei +1%  4.889.025.664  -0,3474% No 
Modificarea costului investiţiei -1%  4.923.116.920  0,3474% No 
Modificarea costului operaţional +1%  4.912.619.099  0,1335% No 
Modificarea costului operaţional -1%  4.899.523.485  -0,1335% No 
Modificarea beneficiilor incrementale +1%  4.965.629.826  1,2140% Yes 
Modificarea beneficiilor incrementale -1%  4.846.512.758  -1,2140% Yes 

Tabel nr. 10 Rezultatele analizei de senzitivitate privind variaţiile variabilelor testate 
 

Prezentul proiect nu este generator de venituri nete. Astfel, testarea influenței modificărilor 

variabilelor propuse asupra valorii actualizate nete financiare (cu și fără sprijin din partea Uniunii Europene) 

nu este relevantă în acest context. 

Rezultatele prezentate anterior au fost obţinute plecând de la scenariul de bază, la care s-au aplicat 

variaţiile cu +/-1% a variabilelor relevante, conform tabelelor de mai jos, exprimate în euro fără TVA: 
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 Baseline scenario 
 Scenariul de pornire   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(674.463.0

00) 

 
(779.134.

000) 

      
(411.558.

400) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.892.434  

    
75.690.36

0  

         
76.844.19

3  

     
120.455.8

86  

    
134.575.2

69  

    
142.255.7

51  

    
125.987.5

74  

    
131.699.8

18  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
521.581.3

59  

    
1.052.598

.850  

  
1.221.569

.580  

 
1.217.760

.355  

 
1.216.835

.451  

 
1.225.869

.312  

 
1.233.867.

502  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.906.071.2

92  

      
(642.570.5

66) 

 
(181.862.

281) 

       
717.884.6

42  

  
1.342.025

.466  

 
1.352.335

.625  

 
1.359.091

.202  

 
1.351.856

.886  

 
1.365.567.

320  
          
Change in investment 
costs with +1% 
Modificarea costului 
investitiei +1%   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(681.207.6

30) 

 
(786.925.

340) 

      
(415.673.

984) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.892.434  

    
75.690.36

0  

         
76.844.19

3  

     
120.455.8

86  

    
134.575.2

69  

    
142.255.7

51  

    
125.987.5

74  

    
131.699.8

18  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
521.581.3

59  

    
1.052.598

.850  

  
1.221.569

.580  

 
1.217.760

.355  

 
1.216.835

.451  

 
1.225.869

.312  

 
1.233.867.

502  
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Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.889.025.6

64  

      
(649.315.1

96) 

 
(189.653.

621) 

       
713.769.0

58  

  
1.342.025

.466  

 
1.352.335

.625  

 
1.359.091

.202  

 
1.351.856

.886  

 
1.365.567.

320  
           
Change in investment 
costs with -1% 
Modificarea costului 
investitiei -1%   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(667.718.3

70) 

 
(771.342.

660) 

      
(407.442.

816) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.892.434  

    
75.690.36

0  

         
76.844.19

3  

     
120.455.8

86  

    
134.575.2

69  

    
142.255.7

51  

    
125.987.5

74  

    
131.699.8

18  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
521.581.3

59  

    
1.052.598

.850  

  
1.221.569

.580  

 
1.217.760

.355  

 
1.216.835

.451  

 
1.225.869

.312  

 
1.233.867.

502  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.923.116.9

20  

      
(635.825.9

36) 

 
(174.070.

941) 

       
722.000.2

26  

  
1.342.025

.466  

 
1.352.335

.625  

 
1.359.091

.202  

 
1.351.856

.886  

 
1.365.567.

320  
          
Change in operating 
costs +1% 
Modificarea costului 
operational +1% 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(674.463.0

00) 

 
(779.134.

000) 

      
(411.558.

400) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  



 

Neclasificat 
411 

Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
32.211.359  

    
76.447.26

3  

         
77.612.63

5  

     
121.660.4

45  

    
135.921.0

22  

    
143.678.3

08  

    
127.247.4

50  

    
133.016.8

16  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
521.581.3

59  

    
1.052.598

.850  

  
1.221.569

.580  

 
1.217.760

.355  

 
1.216.835

.451  

 
1.225.869

.312  

 
1.233.867.

502  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.912.619.0

99  

      
(642.251.6

41) 

 
(181.105.

377) 

       
718.653.0

84  

  
1.343.230

.025  

 
1.353.681

.377  

 
1.360.513

.759  

 
1.353.116

.762  

 
1.366.884.

318  
          
Change in operating 
costs -1% 
Modificarea costului 
operational -1% 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(674.463.0

00) 

 
(779.134.

000) 

      
(411.558.

400) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.573.510  

    
74.933.45

6  

         
76.075.75

1  

     
119.251.3

27  

    
133.229.5

16  

    
140.833.1

93  

    
124.727.6

99  

    
130.382.8

20  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
521.581.3

59  

    
1.052.598

.850  

  
1.221.569

.580  

 
1.217.760

.355  

 
1.216.835

.451  

 
1.225.869

.312  

 
1.233.867.

502  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.899.523.4

85  

      
(642.889.4

90) 

 
(182.619.

184) 

       
717.116.2

00  

  
1.340.820

.907  

 
1.350.989

.872  

 
1.357.668

.644  

 
1.350.597

.010  

 
1.364.250.

322  
          
Change in Incremental 
benefit (cost savings)   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



 

Neclasificat 
412 

+1%  
Modificarea beneficiilor 
incrementale +1%  
                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(674.463.0

00) 

 
(779.134.

000) 

      
(411.558.

400) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.892.434  

    
75.690.36

0  

         
76.844.19

3  

     
120.455.8

86  

    
134.575.2

69  

    
142.255.7

51  

    
125.987.5

74  

    
131.699.8

18  
Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
526.797.1

73  

    
1.063.124

.838  

  
1.233.785

.276  

 
1.229.937

.959  

 
1.229.003

.805  

 
1.238.128

.005  

 
1.246.206.

177  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.965.629.8

26  

      
(642.570.5

66) 

 
(176.646.

467) 

       
728.410.6

31  

  
1.354.241

.162  

 
1.364.513

.228  

 
1.371.259

.556  

 
1.364.115

.579  

 
1.377.905.

995  
          
Change in Incremental 
benefit (cost savings) -
1%  
Modificarea beneficiilor 
incrementale -1%  

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

                    

Investment costs 
Costul investitiei   

      
(674.463.0

00) 

 
(779.134.

000) 

      
(411.558.

400) 
                      

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
                    

-  
Incremental operating 
costs 
Costuri operationale 
incrementale   

         
31.892.434  

    
75.690.36

0  

         
76.844.19

3  

     
120.455.8

86  

    
134.575.2

69  

    
142.255.7

51  

    
125.987.5

74  

    
131.699.8

18  
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Incremental benefit 
(cost savings) 
Beneficii incrementale   

                        
-  

  
516.365.5

46  

    
1.042.072

.861  

  
1.209.353

.884  

 
1.205.582

.752  

 
1.204.667

.096  

 
1.213.610

.619  

 
1.221.528.

827  

Net benefits 
Beneficii nete 

 
4.846.512.7

58  

      
(642.570.5

66) 

 
(187.078.

094) 

       
707.358.6

54  

  
1.329.809

.770  

 
1.340.158

.021  

 
1.346.922

.847  

 
1.339.598

.193  

 
1.353.228.

645  
 

Tabelul nr. 11 Rezultatele obţinute plecând de la scenariul de bază, la care s-au aplicat variaţiile cu +/-1% a variabilelor relevante 
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Drept criteriu general, au fost luate in considerare acele variaţii de +/-1% ale variabilelor testate 

care produc o modificare de peste 1% în valoarea de bază VNAE, acestea fiind considerate variabile 

critice. 

Efectele estimate (sub formă de modificare procentuală) asupra rezultatului indicelui de 

performanţă economică au fost următoarele: 

- O variaţie a costului investiţiei de +1%, generează o scădere de 17.045.628 lei fără TVA şi 

antrenează o  modificare cu -0,3474% asupra VANE, aceasta situându-se sub pragul critic de +/-1% 

admis. 

- O variaţie a costului investiţiei de -1% generează generează o creștere de 17.045.628 lei fără TVA 

şi antrenează o modificare cu +0,3474% asupra VANE, aceasta situându-se sub pragul critic de +/-1% 

admis. 

- O variaţie a costului operaţional de +1%, generează o creștere de 6.547.807 lei fără TVA şi 

antrenează o  modificare cu +0,1335% asupra VANE, aceasta situându-se sub pragul critic de +/-1% 

admis. 

- O variaţie a costului operaţional de -1% generează o scădere de 6.547.807 lei fără TVA şi 

antrenează o  modificare cu -0,1335% asupra VANE, aceasta situându-se sub pragul critic de +/-1% 

admis. 

- O variaţie a beneficiilor incrementale de +1% generează o creştere de 59.558.534 lei fără TVA şi  

antrenează o modificare cu +1,2140% asupra VANE, aceasta situându-se peste pragul critic de +/-1% 

admis. 

- O variaţie a beneficiilor incrementale de -1% o scădere de 59.558.534 lei fără TVA şi antrenează 

o  modificare cu -1,2140% asupra VANE, aceasta situându-se peste pragul critic de +/-1% admis. 

Variabila “Modificarea beneficiilor incrementale” a fost identificata ca fiind cea mai senzitiva, 

conform criteriului aplicat menţionat în metodologia de realizare a ACB. Variaţia cu 1% a valorii iniţiale 

a acestei variabile va produce o modificare de 1,2140% în valoarea de bază a VANE. 

Scăderea cu peste 98,786% a beneficiilor exprimate valoric este considerată un risc, deoarece ar 

reduce VANE sub 0. STS îşi asumă responsabilitatea pentru urmărirea şi aplicarea strategiei de răspuns 

pentru prevenirea si diminuarea acestui risc identificate pentru implementarea proiectului. 

 

 



 

 

415 
 

4.7 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  

Riscurile generale identificate pentru cele două scenarii sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului 

1. 

Indisponibilitatea platformei de cloud 

guvernamental din cauza utilizării 

necorespunzãtoare a resurselor și serviciilor 

sistemului (erori de utilizare) 

Politici de securitate care sã ținã cont de 

rolul și misiunea sistemului, grupele de 

utilizatori autorizați ai sistemului și de 

aplicarea principiului necesitãții de a 

cunoaște. 

Politici și proceduri de back –up care sã 

vizeze frecvența, tipul de back-up, 

persoanele autorizate și verificarea periodicã 

a fișierelor de back-up. 

2. 

Modificări neprevăzute ale legislației 

naționale și europene care pot influența 

sau bloca implementarea proiectului 

Monitorizarea permanentă a modificărilor 

legislative 

Comunicare permanentă cu Autoritatea de 

management 

3. Fluctuații de personal 

Selectarea atentă a persoanelor din echipa 

de proiect, identificarea unor soluții pentru 

un nivel de salarizare adecvat pentru experții 

implicați în implementarea cloudului, atât la 

nivelul beneficiarului, cât și al entităților 

găzduite în cloud. 

4. 

Indisponibilitatea unor produse/servicii 

prevăzute în proiect, în contextul mondial 

actual (ex. criza semiconductorilor) 

Plan de achiziții realist, care corespunde 

ofertei de pe piață 

Informarea prealabilă privind disponibilitatea 

de oferte și livrare de servicii și bunuri 

5. 
Calitate necorespunzătoare a 

produselor/serviciilor 

Selecția atentă a furnizorilor de bunuri și 

servicii, inclusiv pe baza performanțelor 

dovedite anterior. 

Întocmirea unor documentații de atribuire 

acoperitoare. 
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Elaborarea unor clauze stricte în contracte 

referitor la neîndeplinirea obiectivelor la 

nivelul de calitate solicitat. 

6. 
Nerespectarea condițiilor contractuale de 

către furnizori 

Prevederea unor clauze contractuale care să 

permită penalizarea furnizorilor, în cazul în 

care se încalcă condițiile contractuale. 

Planificarea activităților folosind marje de 

timp de siguranță, astfel încât să se poată 

apela la alt furnizor, fără o depășire a 

termenului de realizare. 

Monitorizarea atentă a derulării activităților, 

verificându-se atât încadrarea în termenele 

stabilite, cât si verificarea respectării 

întocmai a cerințelor contractuale. 

7. 
Creșterea semnificativă a costurilor pentru 

energia electrică 

Identificarea celor mai bune soluții pentru 

achiziția energiei electrice, pe termen lung. 

8. 
Riscul de anulare și repetare a procedurilor 

de achiziție publică 

Elaborarea documentațiilor de atribuire într-

un mod cât mai clar, astfel încât sa fie ușor 

de înțeles de către potențialii ofertanți, 

reducându-se astfel riscul de a primi doar 

oferte neconforme care ar conduce la 

anularea procedurilor. 

9. 

Posibilitatea ca managementul proiectului 

să nu fie asigurat în 

mod eficient, ceea ce poate conduce la 

întârzieri în derularea proiectului 

Numirea în rolurile cheie de persoane cu 

competență și experiență. 

Elaborarea la nivelul partenerilor de 

documente în care vor fi prevăzute în mod 

detaliat și clar rolurile și responsabilitățile 

fiecărei structuri angrenate în 

implementarea proiectului. 

  

 În plus fața de riscurile prezentate în tabelul de mai sus, un risc foarte important pe care îl 

implică scenariul nr. 2 este dat de faptul că sistemele informatice existente nu pot fi migrate direct în 

PaaS în termenele/bugetul impuse de PNRR.  
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V. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  

5.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor  

 

Criterii tehnice Scenariul 1   

IAAS 75% - PAAS 25% 

Scenariul 2 

 IAAS 25% - PAAS 75% 

1. Migrarea sistemelor 
informatice în CPG 

Având în vedere că majoritatea 
sistemelor informatice ale 
instituțiilor chestionate pentru 
migrarea în cloud sunt virtualizate 
(74%), 

Având în vedere că majoritatea 
sistemelor din administrația 
publică nu au sisteme  bazate pe 
tehnologii de containerizare 
(estimat sub 10% din numărul 
sistemelor virtualizate): 

1.1.migrarea sistemelor informatice 
se va face mai rapid , de regulă prin 
metoda “lift and shift”; 

  

1.1. vor exista timpi mari de 
migrare(prin rescriere) a 
aplicațiilor, conversie a 
configurațiilor și formatelor de 
date; 

  

1. 2. migrarea sistemelor se va face 
cu costuri mai reduse, implicând mai 
puține modificări asupra 
configurației sistemului și aplicațiilor; 

  

1.2 costurile  pentru 
implementarea unor 
infrastructuri software noi și 
rescrierea codului aplicațiilor vor 
fi ridicate; 

  

1. 3.procesul de migrare se poate 
realiza prin refolosirea licențelor 
actuale valabile, fapt care nu implică 
noi costuri. 

1.3.Procesul de migrare către 
modelul PAAS presupune 
schimbarea în totalitate a 
tehnologiilor, fapt care implică 
costuri de licențiere noi. 

  

2. Nivelurile de 
cunoaștere ale 
tehnologiilor IaaS și 
PaaS 

Majoritatea sistemelor informatice 
ale instituțiilor publice (inclusiv 
majoritatea  celor implementate în 
ultimii 5 ani ) au fost dezvoltate pe 
infrastructuri on-premise, non-
cloud. Activitătile de implementare și 
mentenanță pentru aceste sisteme: 
 
  

În momentul de față, puține 
dintre sisteme administrației 
publice sunt dezvoltate utilizând 
tehnologii pe bază de 
containere, astfel că  

2.1. au crescut nivelul de cunoaștere 
și au determinat specializarea 

2.1 nivelul de cunoaștere în zona 
de administrare și utilizare a 
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experților IT în zona de tehnologii 
IaaS; 

tehnolgiilor PaaS este destul de 
scăzut; 

2.2. au crescut nivelul de cunoaștere 
preponderent în domeniul 
dezvoltării software bazate pe 
tehnologii IaaS. 

2.2 nivelurile de cunoaștere în 
zona dezvoltării bazate pe 
containere(microservicii, etc.) 
este destul de scăzut. 

3. Dependența de 
producătorul 
tehnologiei 

În cazul software-ului de tip IaaS, 
probabilitatea unei situații de vendor 
lock-in este mai scăzută deoarece: 

În cazul software-ului de tip 
PaaS, probabilitatea unei situații 
de vendor lock-in este mai mare 
deoarece: 

3.1. Tehnologiile de tip IaaS au o 
maturitate și o diversitate mai mare,  
  
  

3.1. Tehnologiile de tip PaaS 
sunt mai recente și încă puțin 
diversificate. 

3.2  Există unelte de migrare și 
conversie între tehnologii.   

3.2. Există unelte de 
migrare/conversie limitate. 

 

5.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  

Având în vedere avantajele operaționale și tehnologice sintetizate în capitolul 5.1 precum și 

caracteristicile tehnice prezentate în cadrul scenariului, varianta optimă din punct de vedere tehnico-

economic este scenariul 1, care presupune 75% infrastructură fizică IaaS și 25% infrastructură PaaS. 

 

5.3 Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e):   

Infrastructura tehnică necesară furnizării serviciilor de tip IaaS, se grupează la în unități denumite 

generic “unitate de cloud”. Dimensionarea zonelor funcționale din cloud se va estima ca fiind un număr 

de unități de cloud de un anumit tip. Distribuirea infrastructurii în unități de cloud în cadrul procesului 

de estimare nu impune separarea fizică sau logică a respectivelor unități în infrastructura ce va fi 

implementată. 

Structura tipurilor de unități de cloud  

1. Unitate de cloud de procesare și stocare hiperconvergentă va conține: 

• 64 echipamente de tip server 

• 24 echipamente de rețea 

2. Unitate de cloud de procesare mission critical va conține: 

• 1 echipament de procesare de tip mission critical 

• 4 echipamente de rețea 
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3. Unitate de cloud de stocare enterprise va conține: 

• echipament de stocare enterprise de tip object 

• echipament de stocare enterprise de tip file 

• 2 echipamente de rețea  

4. Unitate de cloud backup și arhivare va conține: 

• echipament de stocare de backup 

• librărie de benzi  

• 4 echipamente de rețea  

  

5. Unitate de cloud de stocare mission critical va conține: 

• echipament de stocare block de tip block 

• 1 echipamente de rețea de tip leaf SAN 

• 1 echipament de rețea de management 

6. Unitate de cloud de baze de date enterprise va conține: 

• Oracle Exadata Quarter Rack sau alt echipament cu performanțe similare 
• 4 echipamente de rețea  

  

7. Unitate de cloud de test de procesare și stocare va conține: 

• 24 echipamene de procesare  

• 8 echipamente de rețea de tip   

  

8. Unitate de cloud de test de stocare va conține: 

• echipament de stocare de tip block 

• echipament de stocare de tip file  

• echipament de stocare de tip object 

• echipament dedicat de backup 

• librărie de benzi  

• echipament de arhivare  

• 2 echipament de rețea 

Componente software pentru furnizarea serviciilor 

IaaS reprezintă un model de serviciu ce va fi pus la dispoziția beneficiarilor, oferind resurse hardware 

de procesare, memorie, stocare și conectivitate, înlocuind astfel infrastructura din cadrul unui centru 

de date tradițional, cu tehnologii de tip cloud. 
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Modalitatea de licențiere a software-ului aferent infrastructurii de bază ce rulează pe fiecare tip de 

unitate de cloud cu rol în abstractizarea resurselor fizice: 

Unitatea de cloud de procesare și stocare hiperconvergentă 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS sau PaaS, în funcție de 

necesități, astfel încât toate procesoarele din unitatea de cloud să fie licențiate. 

  

Unitatea de cloud de procesare mission critical 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS pentru toate procesoarele. 

 

Unitatea de cloud de stocare  enterprise 

Acest tip de unitate de cloud  va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil către unitățile de cloud de procesare. 

  

Unitatea de cloud de stocare mision critical 

Acest tip de unitate de cloud va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil către unitățile de cloud de procesare. 

  

Unitatea de cloud de backup și arhivare 

Acest tip de unitate de cloud va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware de stocare,backup și arhivare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil pentru operațiuni de backup și arhivare. 

  

Unitatea de cloud baze de date enterprise   

Din punct de vedere al soft-ului bazei de date,  această zonă va fi licențiată cu software specific 

ultima versiune stabilă  și opțiuni uzuale  precum și licențe pentru replicare.  

Unitatea de cloud va conține licențele minime pentru funcționare, urmând ca ulterior acestea să fie 

suplimentate în funcție de necesități. 

 

Unitatea de cloud de test de procesare: 

Acest tip de unitate se va licenția cu produse software cloud IaaS sau PaaS, în funcție de necesități, 

astfel încât toate procesoarele din unitatea de cloud să fie licențiate 
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Unitatea de cloud de test de stocare: 

Acest tip de unitate de cloud  va avea asociate licențe software cloud IaaS și PaaS și alte licențe 

software și hardware pentru operațiuni de stocare, astfel încât să poată furniza tot spațiul de stocare 

disponibil către unitățile de cloud de procesare de test. 

Numărul de unități de cloud, din fiecare tip de unitate de cloud și din fiecare centru de date, va fi 

dinamic în funcție de procesele de migrarea/găzduirea în cloud a sistemelor informatice. 

  

 

Tabel nr. 3  Distribuire a unităților de cloud pe cele patru centre de date 

 

Infrastructura care va furniza serviciile IaaS (Infrastructure as a Service) va conține următoarele 

componente de tip Software Defined Datacenter (SDDC): 

Hipervizor - În platforma de cloud, fiecare componentă hardware de procesare trebuie să permită 

instalarea unui produs software, un hipervizor, pentru a adăuga un nivel de abstractizare care tratează 

CPU/puterea de procesare, memoria RAM, stocarea și alte resurse fizice,  ca un conglomerat de resurse 

ce vor putea fi relocate între sistemul gazdă și mașinile virtuale. 

 

SDN - Software defined network - Tehnologia SDN reprezintă o abordare a managementului rețelei 

care permite o configurare  dinamică și eficientă din punct de vedere programatic. Prin acest model, 

ansamblul proceselor din cloud oferă o îmbunătățire a performanței și o mai bună monitorizare a rețelei 

față de conceptele tradiționale existente. 
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SDS - Software defined storage - Tehnologia SDS reprezintă cuplarea și abstractizarea resurselor 

de stocare din mediul fizic hardware în platforma de cloud pentru a crea o flexibilitate, eficiență și o 

scalabilitate mai rapidă, transformând stocarea într-o resursă programabilă.  Această abordare va 

permite resurselor de stocare să facă parte din arhitectura platformei de cloud, unde toate resursele 

vor putea fi automatizate și orchestrate cu ușurință. Stocarea oferită va fi de 3 tipuri: bloc, obiect și 

fișier. 

Componenta de provizionare infrastructură - Platforma de cloud va pune la dispoziție o 

componentă software prin care se va putea ține evidența infrastructurii fizice: unități de procesare și 

componetele interne ale acestora. Această soluție va trata resursele fizice, de procesare, rețea și 

stocare, pe întreg ciclul de viață pentru integrarea  în cloud, transformând resursa fizică într-o resursă 

elastică.  

Servicii Partajate - Platforma de cloud va pune la dispoziție diferite servicii ce vor fi partajate la 

multiple noduri de procesare, precum: catalog de imagini (resursă va putea fi disponibilă în mai multe 

regiuni din CPG) și identitate federalizată. 

DNS - Domain Name Server - Platforma de cloud va pune la dispoziție un serviciu care va permite 

gestionarea și administrarea înregistrărilor DNS (Domain Name Server), utilizat pentru identificarea 

domeniilor din internet sau din alte rețele private CPG pe bază de IP.  

Load Balancer - Platforma de cloud va pune la dispoziție un serviciu avansat de rețea care va permite 

balansarea traficului pe mai multe noduri. Acest lucru va asigura capabilitatea prin care multiple cereri 

vor fi împărțite către mai multe servere, astfel încât se va reduce încărcarea. Acest serviciu va gestiona 

diferite componente: listener (ascultător), pool (conglomerat), members (membri), health monitor. 

Backup/Arhivare - Platforma de cloud va pune la dispoziție o soluție, cu facilități de tip self 

service, prin care se vor putea salva datele din cadrul volumelor de stocare, a instanțelor virtuale, cât și 

arhitectura rețelelor virtuale. Această soluție va putea realiza operații precum: backup complet, backup 

incremental, restaurare date, non-disruptive snapshot,disaster recovery. 

Management - Interacțiunea cu platforma de cloud se va putea realiza prin diferite metode: 

interfață web, cli-command line interface, API. 

Platforma integrată care va furniza aplicațiile de dezvoltare „agile” va conține următoarele 

componente:  

Project Management - Soluția de management proiecte va oferi  o componentă pentru  minim 

3000 de utilizatori, prin care aceștia își vor putea gestiona proiectele TIC din organizație, oferind 

următoarele capabilități: managementul fluxului de lucru, standardizarea fluxurilor de lucru în cadrul 

echipelor, monitorizarea timpului, raportare, configurare sarcini detaliate, se integrează nativ cu soluția 

de documentare, se integrează cu sistemele de control al versiunilor,administrare permisiuni, 
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administrare serviciu notificări, automatizare, planificare și audit. Pentru autentificare, soluția de 

management proiecte se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Suport utilizatori - Aplicația de suport va oferi o componentă pentru minim 250 de  utilizatori 

implicați în diverse proiecte, oferind următoarele capabilități: managementul cererilor, managementul 

incidentelor. managementul problemelor, managementul schimbărilor, managementul dispozitivelor, 

managementul informațiilor și să se integreaze cu soluția de management proiecte. Pentru 

autentificare, soluția de suport utilizatori se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Documentare - CPG va pune la dispoziție o soluție de documentare pentru minim 3000 de 

utilizatori care va permite crearea și organizarea sarcinilor într-un singur loc. Un spațiu de lucru unde 

echipele vor colabora și distribui cunoștințele. Totodată, aceasta trebuie să fie integrată nativ cu soluția 

de management proiecte și să ofere funcționalități precum: editare în timp real, inserare comentarii, 

administrare notificări, administrare permisiuni, trasabilitate și audit. Pentru autentificare, soluția de 

documentare se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Versionare Cod - CPG va pune la dispoziție o metodă de versionare a codului pentru un număr 

minim 1000 de utilizatori. Aceasta îi va ajuta pe dezvoltatorii software să stocheze și să gestioneze codul. 

Pe lângă cele menționate anterior, această soluție trebuie să aibă următoarele caracteristici: o interfață 

web, capabilitatea de a defini politici de acces, configurarea prin intermediul API-urilor, cli-commnad 

line interface. Pentru autentificare, soluția de versionare cod se va integra cu soluția de single sign on 

prezentă în CPG. 

Integrare Continuă - Această soluție va permite administratorilor  și utilizatorilor să 

automatizeze gestionarea lansărilor pentru o aplicație software. Aplicația va trebui să asigure 

funcționarea pentru minim 1000 de utilizatori și 100 de agenți de execuție a task-urilor și să  

îndeplinească sarcini precum: dezvoltarea fluxului de lucru, livrarea/integrarea continuă și capabilitatea 

de a investiga incidente. Pentru autentificare, soluția de integrare continuă se va integra cu soluția de 

single sign on prezentă în CPG. 

Analiză Statică Cod - Platforma de cloud va oferi un instrument pentru inspectarea continuă a 

codului. Va colecta și analiza codul sursă și va trimite notificări cu privire la calitatea codului din proiecte. 

Pe lângă cele enumerate anterior, soluția va oferi:trimitere notificări detaliate despre vulnerabilitățile 

din cod, raportări de securitate, monitorizarea cererilor efectuate asupra codului, posibilitatea de a 

analiza cel puțin următoarele limbaje de programare - PHP, Java, Python, Kotlin, C, Javascript, Go, .Net 

și va asigura funcționarea pentru cel puțin 20 de milioane de linii de cod. Pentru autentificare, soluția 

de analiză statică cod se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Stocare Artefacte - CPG va pune la dispoziție un spațiu de stocare  care va organiza și distribui 

artefactele necesare pentru dezvoltarea mediului de lucru. Cu această soluție, dezvoltatorii pot controla 
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accesarea și implementarea fiecărui artefact din organizație printr-un singur punct de acces. Pe lângă 

cele menționate anterior, platforma va pune la dispoziție și alte beneficii: 5.un mecanism de stocare și 

caching, un depozit unde artefactele pot fi făcute publice și distribuite în multiple proiecte. Pentru 

autentificare, soluția de stocare artefacte se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Container Platform Management  va fi o platformă multi-tenant, bazată pe Kubernetes care va 

conține următoarele componente: 

Management - Din punct de vedere al centralizării, va fi permisă administrarea tuturor clusterelor, 

nodurilor și containerelor dintr-un singur loc, indiferent unde se află nodurile sau componentele 

aplicației. Aceasta suportă planificarea în grup, implementarea, scalarea și gestionarea ciclului de viață 

al elementelor. Totodată, va fi pusă la dispoziție atât o interfață web, cât și modalități de a gestiona 

elementele prin folosirea  API-urilor. 

 Monitorizare - Platforma de orchestrare trebuie să ofere capabilități de monitorizare pentru a putea 

detecta eventualele probleme în timp util. Aceasta trebuie să ofere următoarele funcționalități:  crearea 

interogărilor, stocarea datelor, generarea și furnizarea alertelor bazate pe praguri bine stabilite, 

posibilitatea de a crea grafice și diagram, crearea și partajarea tablourilor de bord, cât și gestionarea 

accesului utilizatorilor. 

Scalabilitate- Platforma trebuie să ofere posibilitatea de a scala orizontal și de a reduce necesarul de 

resurse. Acest proces se poate realiza prin comenzi, prin interfața utilizatorului, sau automat, pe baza 

utilizării diverselor metrici care trebuie să fie ajustabile. Platforma va trebui să îndeplinească  

funcționalitatea de  balansare(o tehnică de echilibrare a sarcinilor între mai multe noduri). 

Consistența datelor - Platforma trebuie să ofere o modalitate de a păstra și gestiona informațiile 

critice, astfel încât sistemele distribuite să ofere o disponibilitate continuă. Pentru a realiza o cât mai 

bună coordonare, trebuie să existe un depozit de date care să ofere o sursă unică și consecventă a 

adevărului despre starea sistemului/clusterului. Acest depozit de date va păstra informațiile sub 

formatul cheie-valoare și va cuprinde un plan de rezervă pentru salvarea datelor.  

Backup - Platforma trebuie să furnizeze o metodă de efectuare  a copiilor de rezervă (backup-uri) 

sau alte metode de protejare, prin care se pot restaura date parțiale sau întregul cluster. Folosind aceste 

mecanisme se vor atinge câteva obiective importante: protejarea datelor atât din componența 

clusterului cât și din cadrul volumelor existente, posibilitatea de a migra informații între clustere diferite, 

replicarea clusterelor de producție sub forma unor clustere de test sau preproducție. 

Agregare jurnalizări - Pentru agregarea jurnalizărilor, platforma trebuie să ofere următoarele 

funcționalități: un sistem central de înregistrare pentru toate componentele clusterului/aplicației, 

implementarea și extinderea simplificată, pe verticală și pe orizontală și un instrument de vizualizare a 

datelor pentru a capta, interoga și afișa datele, într-o manieră cât mai rapidă și simplă. 
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Arhitectură ce permite adăugarea de extensii într-un mod facil - Platforma va pune la dispoziție 

diferite instrumente pentru a putea adăuga extensii sau operatori. Acestea permit extinderea API-urilor 

existente, adăugând propriile resurse personalizate la un cluster.  

DNS pentru infrastructura de containere - Prin intermediul funcționalității DNS, serviciile pot fi 

referențiate pe baza numelui. Acesta va corespunde  containerelor  responsabile pentru acel serviciu. 

Sarcina de lucru între containere va fi realizată cu ajutorului DNS-ului, platforma oferind componentelor 

(containerelor) propriile adrese IP și nume. 

Ingress controller - Un Ingress Controller este un obiect care permite accesul la serviciile din cadrul 

clusterului pe baza unor rute de tip HTTP si HTTPS. Accesul se va configura având la dispoziție o colecție 

de reguli care definesc conexiunile de intrare către servicii. Totodată, acesta poate fi configurat pentru 

a oferi serviciilor URL-uri accesibile din exterior, pentru a echilibra încărcarea, încapsularea și 

decapsularea traficului SSL/TLS, și pentru a oferi găzduire virtuală bazată pe nume (virtual server/virtual 

hosting). 

Orchestrare - Orchestrarea poate fi folosită în orice mediu în care rulează containere. Totodată, 

aceasta ajută la implementarea aceleiași aplicații în medii diferite, fără a fi nevoie de o reproiectare. 

Soluția de management al containerelor facilitează administrarea serviciilor, inclusiv stocarea, 

conectarea în rețea și securitatea. 

Integrare continuă în mediul PaaS - Un alt obiectiv important este automatizarea procesului de 

migrare și de adopție a serviciilor Cloud prin stabilirea unor metode, procese și metodologii de 

dezvoltare software, precum și prin automatizarea proceselor de livrare a aplicațiilor sau a 

funcționalităților noi în Cloud, cu o viteză ridicată. Se va implementa un mecanism automat de livrare a 

aplicațiilor software in Cloud, care este independent de limbajul de programare în care aplicația 

software a fost dezvoltată.  

Componentă de resurse globale de administrare a infrastructurii de cloud,  va conține următoarele 

componente:  

Telemetrie (Monitorizare) - Platforma de CPG va pune la dispoziție o soluție prin care va evalua starea 

sistemelor distribuite și va elimina nevoia de a depinde de mai mulți furnizori pentru generarea datelor 

de telemetrie precum și posibilitatea de a fi exportate în mai multe formate sau integrate cu alte aplicații 

de vizualizare a datelor. Pentru autentificare, soluția de telemetrie se va integra cu soluția de single sign 

on prezentă în CPG.   

Inventar resurse hardware și software - Platforma de CPG va pune la dispoziție o soluție de 

gestionare a sistemelor care va face infrastructura simplu de implementat, scalat și gestionat în medii 

fizice, virtuale și cloud. Platforma va permite controlul întregului ciclu de viață al sistemelor și va asigura 
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rularea eficientă, în siguranță și în conformitate cu diferite standarde. Pentru autentificare, soluția de 

inventariere resurse hardware și software se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Agregare jurnalizări - Platforma de CPG va oferi administratorilor  un motor de căutare și analiză 

distribuit pentru toate tipurile de date, inclusiv textuale, numerice,  structurate și nestructurate. Pentru 

autentificare, soluția de agregare jurnalizări se va integra cu soluția de single sign on prezentă în CPG. 

Automatizare - Platforma de CPG va pune la dispoziție o soluție care va ajuta la standardizarea 

modului în care automatizarea și configurarea va fi implementată, inițiată, delegată și auditată. 

Componentele și fluxurile de lucru vor putea fi realizate prin intermediul unor fișiere text, de tip yaml 

folosind, un API REST sau o interfață web. 

Identitate - Platforma de CPG va pune la dispoziție o soluție de identitate și autentificare, bazată pe 

LDAP, care va ajuta la menținerea centralizată a utilizatorilor platformei. De asemenea, platforma va 

include și o soluție de single sign on (SSO), folosind ca bază de utilizatori soluția de identitate și 

autentificare.  Soluția  va fi instalată intr-o manieră rezilientă în toate cele 4 centre de date. 

Load Balancer Avansat - Platforma de CPG  va oferi un serviciu de balansare avansat cu mecanisme 

suplimentare de protectie de tip WAF. Pentru autentificare, soluția de balansare se va integra cu soluția 

de single sign on prezentă în CPG. 

Dashboard-uri preconfigurate - Platforma de CPG va oferi pentru aplicațiile menționate anterior, 

tablouri de bord preconfigurate. Fiecare aplicație va folosi datele preluate de la diverse instanțe și 

aplicații pentru a afișa  diferite informații, diagrame și grafice.  

 

Infrastructura fizică 

Server procesare și stocare tip 1 

• Procesor: 2CPU, 28 core-uri /socket, 2.6GHz 

• RAM : 1.280 GB DDR4  

• Interfețe rețea: minim 6 x 25Gbps  

• Capacitate de stocare: minim 60TB 

Server procesare tip 1 

• Procesor: 2CPU, 28 core-uri /socket, 2.6GHz 

• RAM: 1.280 GB DDR4  

• Interfețe rețea: minim 6 x 25Gbps 

• Stocare: 2 x SSD 480GB  

Server procesare tip 2 

• Procesor: 2CPU, 28 core-uri /socket, 2.6GHz  

• RAM : 1024 GB DDR4 
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• Interfețe rețea: minim 6 x 25Gbps și minim 2 plăci 

• Stocare: 2 x SSD 480GB  

• 2 * GPU  

 Server procesare tip 3 

• Procesor: 4CPU, 18 core-uri /socket, 3GHz 

• RAM 1536 GB DDR4 

• Interfețe rețea: minim 6 x 25Gbps  

• Stocare: 2 x SSD 480GB  

Server procesare mission critical 

• Procesor: 16CPU, 18 core-uri/socket, 3GHz,  

• RAM: 24TB RAM,  

• Interfețe rețea: 32 x 25 Gbps 

• Stocare: 2 x 8 x 480GB SSD Mixed Use 

Storage enterprise de tip block 

• Discuri Full NVME 

• Capacitate de stocare utilă 650 TB 

• Minim 4 controller cu 512GB RAM fiecare 

• Rată de compresie și deduplicare garantată 4:1 

 Storage enterprise de tip file 

• Discuri de tip flash 

• Capacitate de stocare utilă 512TB 

Storage enterprise de tip object 

• Capacitate de stocare 1PB 

• Arhitectură de tip scale-out, scalabil până la 2.5 PB 

• Enclosure echipat cu 2 procesoare cu 24 nuclee 

 Echipament dedicat de backup 

• Discuri de tip rotaționale 

• Arhitectură de tip scale-out 

• Capacitate de stocare brută 1PB 

• Throughtput maxim de 40TB/h 

• Rată minimă de deduplicare a datelor 10:1 

 Librărie de benzi tip 1 

• Capacitate stocare 3PB 
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• Casete de benzi LTO-8 

Echipament și software baze de date  

• Oracle Exadata Quarter Rack sau alt echipament cu performanțe similare 

Infrastructura fizică de comunicații din centrele de date 

Topologia clasică de rețea de tip CORE-DISTRIBUTION-ACCESS, topologie pe 3 nivele și-a atins 

limitele în ceea ce privește scalabilitatea și performanțele oferite comparativ cu necesitățile rețelelor 

dintr-un DATA CENTER modern. Această topologie prezintă dezavantaje sau limitări majore în ceea ce 

privește funcționarea sa întrucât se bazează pe  Spanning Tree Protocol pentru a preveni formarea 

buclelor prin blocarea cadrelor de  Nivel 2,  această acțiune fiind cea de blocare a unuia dintre port-urile 

redundante, o altă problemă majoră fiind timpii de reconvergență a rețelei foarte mari și folosirea 

mecanismului flood and learn care presupune inundarea rețelei cu trafic atunci când destinația nu este 

in mod cert cunoscută. Un alt dezavantaj ar fi faptul că tot traficul de tip BUM(Broadcast Unicast 

Multicast) este înaintat către toate port-urile unui echipament, mai puțin port-ul de pe care a venit, 

ceea ce poate duce la încărcarea  procesorului echipamentului, consumul memoriei RAM și ocuparea 

buffer-elor. 

Configurarea unei topologii de tip SPINE LEAF presupune crearea a două fabric-uri de de IP: 

Underlay și Overlay, peste care vor fi transmise datele necesare din Control Plane care manevrează 

pachetele cu date din Data Plane către destinație, pachete în care este conținut payload-ul (informația 

efectivă). 

Câteva dintre avantajele și capabilitățile oferite de topologia SPINE-LEAF:  

ü redundanță prin conectarea aceluiași host la echipamente diferite;  

ü redundanță și creșterea bandwidth-ului  prin conectarea unui LEAF la fiecare SPINE;  

ü ECMP(Equal-cost Multipath) prin transmiterea pachetelor de la aceeași sursă către 

aceeași destinație prin căi multiple care au același cost la nivel logic;  

ü într-o arhitectură de tip multi-tenant este necesară separarea logică a elementelor de 

Nivel 2, astfel că elementele de Nivel 2 ale fiecărui Tenant nu vor putea comunica cu alte 

elemente de Nivel 2 ale altui Tenant, caracteristică care se realizează prin intermediul folosirii 

protocolului VXLAN;  

ü traficul BUM: frame-urile de VXLAN de Nivel 2 sunt încapsulate la nivel 3 și transmise 

către punctele necesare, astfel încât sunt depășite limitările mecanismului de tip FLOOD AND 

LEARN de nivel 2 care aparține protocolului SPANNING TREE;  

ü folosirea protocolului MP-BGP EVPN permite ca prin intermediul Control Plane-ului să 

fie transmise date referitoare la adresele MAC și IP dar și alte date necesare rutării pachetelor 

prin rețea și în exteriorul rețelei. 
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Echipament de rețea spine LAN 
 

• 64 interfețe 400Gb/s din care minim 16 să permită MACSec wire-rate(400Gb/s) 

• Licențiere perpetuă pentru folosirea protocoalelor: MP-BGP VXLAN EVPN și MACSec și 

funcționalități de tip Intelligent Buffer Management sau Deep Buffer 

 
Echipament de rețea spine SAN 
 

• 32 interfețe de 400Gb/s din care minim 8 să permită MACSec wire-rate(400Gb/s) 

• Licențiere perpetuă pentru folosirea protocoalelor: MP-BGP VXLAN EVPN și MACSec și 

funcționalități de tip Intelligent Buffer Management sau Deep Buffer 

 
Echipament de rețea de tip leaf 
 

• 48 interfețe 1/10/25Gb/s și 6 interfețe 40/100Gb/s 

• Licențiere perpetuă pentru folosirea protocoalelor: MP-BGP VXLAN EVPN și funcționalități de 

tip Intelligent Buffer Management sau Deep Buffer 

 
Echipament de rețea de tip border leaf 
 

• 32 interfețe de 400Gb/s din care minim 8 să permită MACSec wire-rate(400Gb/s) 

• Licențiere perpetuă pentru folosirea protocoalelor: MP-BGP VXLAN EVPN și MACSec și 

funcționalități de tip Intelligent Buffer Management sau Deep Buffer 

 

În cadrul proiectului CPG vor fi folosite pentru infrastructura fizică de rețea DATE/LAN: 12 switch-uri 

de tip spine, fiecare având 64 de port-uri, iar pentru infrastructura fizică de SAN: 8 switch-uri de tip 

spine, fiecare având 32 de port-uri; fiecare port menționat anterior are viteza de 400Gb/s. Pentru 

distribuția datelor și consumul acestora vor fi folosite 190 echipamente switch de tip leaf, fiecare având 

densitatea minimă de 48 de port-uri de 1/10/25 Gb/s și 6 port-uri de uplink de 100Gb/s. 

Componenta de management out of band va dispune de 8 switch-uri de core management, câte 2 

per centru de date și un număr de 77 switch-uri mangament acces out of band, în scop de administrare 

și update hardware. 

Pentru managementul echipamentelor de rețea din infrastructurile de LAN, SAN și MGMT din fiecare 

centru de date va fi utilizată o platformă de administrare centralizată, care să provină de la producătorul 

echipamentelor.   

Este necesară cablarea și echiparea rack-urlor din centrele de date, precum și instalarea 

echipamentelor în rack, iar în completul de echipare al fiecărui rack trebuie să fie incluse traseele de 
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fibră optică atât single-mode, cât și multi-mode necesare, patch-panel-urile modulare care deservesc 

interconectării de tip SPINE-LEAF și interconectarea cu alte echipamente din centrele de date prin 

intermediul zonei de CROSS-CONNECT, cu posibilitatea modificării elementelor finale de conectare și 

patch-panel-urile necesare. 

Infrastructura de acces a beneficiarilor din retelele private STS la resursele specifice CPG 
Sistemul va acomoda un număr de 300 de clienți ce își pot găzdui resursele în infrastructura tip cloud 

propusă. Fiecare dintre acești clienți trebuie să dispună de un echipament (fizic/virtual) de agregare VPN 

disponibil la nivelul fiecărui centru de date ce compune infrastructura cloud și să poată realiza un număr 

minim de 1000 conexiuni IPsec utilizând criptare AES128, AES256 și autentificare SHA-256, SHA-384, 

SHA-512 cu echipamente tip Spoke multivendor. Modalitatea de tunelare a traficului trebuie să fie atât 

policy-based cât și route-based pentru a putea realiza accesul facil către rețelele deja existente în 

administrarea STS. De asemenea, pentru a asigura o convergență sporită și timpi reduși de comutare la 

nivelul rețelelor existente, este necesar ca echipamentul tip HUB VPN să ofere suport pentru 

protocoalele de rutare dinamică uzuale (OSPFv2/v3 și BGP). 

Sistemul va dispune de multiple facilități de asigurare a comutării traficului în cazul unui failover, 

această nevoie apare odată cu diversitatea mare a soluțiilor informatice ce se doresc a fi migrate în 

cloud. Astfel sistemul trebuie să permită funcționarea în mod activ/activ sau activ/pasiv a clusterelor 

(fizice/logice) ce vor asigura comutarea legăturilor între SPOKE-uri și echipamentul/echipamentele tip 

HUB VPN.  

 Un alt aspect important îl reprezintă asigurarea în infrastructura cloud a unui mediu securizat ce 

poate proteja, într-un mod cât mai puțin intruziv, resursele beneficiarului. Această caracteristică de 

securitate trebuie să permită scanarea traficului provenit de la nivelul conexiunilor VPN, identificarea și 

blocarea traficului malițios. Această funcționalitate se va asigura la nivelul de interconectare dintre 

tenant-ul beneficiarului și instanța de HUB VPN aferentă acestuia. Inspecția de securitate trebuie să 

includă IPS, Application Control, Anti-virus, URL filtering, DLP, precum și capabilități pentru SSL 

Offloading și Deep Packet Inspection. Soluția de securitate va funcționa la nivelul platformei de 

virtualizare și va fi livrată în formatul unui virtual appliance ce se va conecta direct la segmentele de 

rețea în care se află mașinile virtuale  care conțin resurse ce trebuie expuse către rețeaua VPN a 

beneficiarului. 

Soluția de securitate trebuie să permită funcționarea atât la nivel L3 cât și  L2 pentru a asigura o 

transparență cât mai mare pentru clientul infrastructurii de cloud. 

Distribuția acestor servicii spre punctele de acces ale beneficiarilor STS din rețelele private se va 

realiza prin intermediul unor echipamente de rutare cu interfețe de 100Gbps pentru a putea acomoda 

necesarul de lățime de bandă pentru comunicațiile cloud-beneficiar. De asemenea, aceste echipamente 
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vor dispune de interfețe de 10/25Gbps pentru a facilita interconectarea cu rețelele metropolitane ale 

STS si ale provider-ilor de telecomunicații privați.  

 

Cerințe funcționale pentru livrarea SaaS 

Securitatea cibernetică pentru livrarea modelului SaaS 

Cerințe de securitate cibernetică pentru livrarea modelului SaaS  

Pentru livrarea modelului SaaS, STS asigură ADR accesul la servicii IaaS sau PaaS. SRI asigură 

securitatea cibernetică pentru SaaS, conform modelului de partajare a responsabilitatilor din figura 

urmatoare: 

 

Figură - Model Partajat de Securitate pentru livrarea modelului SaaS 

 

Proiectul tehnic are în vedere identificarea și implementarea celor mai recente modele și 

tehnologii de securitate cibernetică dezvoltate în acord cu evoluția extrem de dinamică a amenințărilor 

și a tipurilor de atacuri cibernetice tipuri de tehnologii de securitate cibernetică pentru asigurarea 

funcționării în condiții optime de securitate a cloudului și serviciilor disponibile în cadrul acestuia.  
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Figură - Masuri securitate cibernetica per aplicatie SaaS 
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Modele și principii de securitate cibernetică avute în vedere pentru asigurarea securității livrării 

serviciilor SaaS 

Pentru asigurarea securității livrării serviciilor SaaS, se pot utiliza modele și principii de bune 

practici și securitate cibernetica precum cele prezentate în continuare. Modelele și principiile vor fi 

aplicate în concordanță cu evoluția spectrului de amenințări de securitate cibernetica. 

 
Modelul Zero Trust 

Modelul de securitate Zero Trust, cunoscut și sub denumirea de securitate fără perimetru, este 

un cadru prin intermediul căruia toți utilizatorii, din interiorul sau exteriorul rețelei organizației, sunt 

autentificați, autorizați și validați în permanență, înainte de a li se acorda sau de a păstra accesul la 

aplicații și date. Astfel, framework-ul Zero Trust este potrivit pentru securizarea infrastructurii și a 

datelor în contextul evoluțiilor digitale. 

Conceptul presupune că nu există o margine tradițională a rețelelor, existând posibilitatea ca 

acestea să fie locale, cloud sau o combinație hibridă cu resurse din locuri multiple.  

Acest model funcționează presupunând că fiecare conexiune și endpoint reprezintă o 

amenințare, rolul său fiind acela de a proteja sistemul împotriva acestor tipuri de amenințări, fie externe 

sau interne. 

Modelul de securitate Zero Trust asigură faptul că datele și resursele sunt inaccesibile în mod 

implicit, existând posibilitatea ca acestea să fie accesate de utilizatori doar în concordanță cu anumite 

condiții și circumstanțe adecvate. Astfel, are rolul de a verifica și autoriza fiecare dispozitiv, flux de rețea 

și conexiune, pentru a stabili dacă interacțiunea îndeplinește cerințele condiționate ale politicilor de 

securitate ale organizației. 

Modelul are la bază următoarele principii: 

1. verificarea continuă – presupune faptul că nu există zone, acreditări sau dispozitive de 

încredere, fiind eliminată astfel încrederea implicită și validând în permanență fiecare etapă a 

interacțiunii digitale; 

2. limitarea “razei de explozie” – minimizarea impactului în eventualitatea în care are loc o 

compromitere la nivelul rețelei. Prin aplicarea modelului de securitate Zero Trust, se limitează atât sfera 

acreditărilor, cât și căile de acces pentru un actor cibernetic, oferindu-le posibilitatea atât sistemelor, 

cât și administratorilor acestora, de a răspunde și mitiga atacul; 

3. automatizarea răspunsului la incidente. 

  

Modelul de acces Zero Trust se poate aplică la nivel de rețea (ZTNA – Zero Trust Network Access), 

utilizând acest model se poate limita la nivel logic accesul la un serviciu sau la o  aplicație. Această 
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limitare este bazată pe identitate și context, ea poate fi creată în jurul unei aplicații sau al unui set de 

aplicații. Aplicațiile sunt protejate și „ascunse” (nu sunt vizibile către alte entități din rețea în mod 

implicit), accesul fiind restricționat printr-un broker de încredere. Brokerul verifică identitatea, contextul 

și respectarea regulilor de securitate a participanților înainte de a permite accesul în rețea și interzice 

mișcarea laterală rețea. 

  

O aplicare a conceptului ZTNA este realizata prin implementarea SDP (Software Defined 

Perimeter).  Folosind principiile Zero Trust — ceea ce înseamnă că niciun utilizator sau dispozitiv nu este 

de încredere până la autentificare și nicio resursă nu este vizibilă dacă nu primește acces — perimetrul 

definit software (SDP) creează conexiuni unu-la-unu între utilizatori și resursele de care aceștia au 

nevoie. Soluțiile SDP au fost create pentru a aplica principiul celui mai mic privilegiu, acesta reduce 

suprafața de atac făcând toate resursele invizibile, cu excepția cazului în care un utilizator este autorizat 

și autentificat. Un perimetru definit software analizează mediul și creează drepturi de acces  pentru 

fiecare utilizator aproape în timp real, reevaluând in mod continuu contextul operațional, nu doar la 

cererea inițială. 

  

O alta implementare a conceptului ZTNA o reprezintă modelul de Browser Isolation. Implementarea 

acestui model de securitate cibernetică are ca scop izolarea activității de navigare pe internet a unui 

utilizator in raport cu activitățile efectuate in rețelele și infrastructura locală. Aceasta tehnologie permite 

containerizarea activității de navigare într-un mediu izolat, cum ar fi un sandbox sau o mașină virtuală. 

Tehnologia de izolare a browser-ului oferă protecție împotriva malware-ului pentru navigarea de zi cu 

zi, eliminând posibilitatea ca malware-ul să acceseze dispozitivul utilizatorului final. 

 
Defense in Depth 

Defense in Depth (DiD) este un concept utilizat în securitatea informațiilor, care presupune 

existența mai multor mecanisme de securitate și control menite să protejeze confidențialitatea, 

integritatea și disponibilitatea unei infrastructuri și a datelor vehiculate în cadrul acesteia.  

Rolul acestui model este de a proteja datele și informațiile vehiculate la nivelul infrastructurilor, 

prin crearea redundanței. Astfel, în eventualitatea în care un mecanism eșuează, un altul este pregătit 

pentru a contracara un atac cibernetic.  

Stratificarea și duplicarea proceselor de securitate conduce astfel la diminuarea riscului ca un 

sistem să poată fi compromis, întrucât un singur layer de securitate nu ar putea răspunde eficient 

evoluției și perfecționării capabilităților tehnice specifice actorilor cibernetici. 
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Concret, în eventualitatea în care un actor cibernetic reușește să obțină acces în rețeaua unei 

organizații, mecanismele dezvoltate prin DiD le oferă administratorilor resursele de timp necesare 

pentru a contracara activitățile ostile venite din exterior, protejând serviciile și datele.  

Conceptul DiD este diferit față de cel de layered security prin faptul că încorporează toate 

măsurile întreprinse de o entitate în vederea abordării tuturor problemelor legate de securitatea 

endpoint-urilor, a aplicațiilor și a rețelei. Modelul de layered security acoperă mai multe produse de 

securitate care protejează și se adresează unui singur aspect de securitate. 

Abordarea securității cibernetice pe mai multe niveluri într-un sistem bazat pe modelul DiD 

încorporează astfel multiple elemente de control, din trei planuri: 

1. Fizic  

Controalele fizice reprezintă orice element cu rol în securizarea accesului fizic la infrastructurile 

IT, precum blocarea încăperilor, a serverelor sau a instalațiilor de stocare IT. Acestea acoperă o plajă 

largă de elemente, de la sisteme CCTV, până la cartele de acces sau dispozitive pentru citirea datelor 

biometrice. 

2. Tehnic 

Controalele tehnice sunt, în general, cele mai complexe, fiind reprezentate de o combinație de 

produse și servicii de securitate, ce constau în resurse hardware sau software, precum criptarea, soluțiile 

pentru integritatea fișierelor și autentificarea. Controalele tehnice hardware diferă de cele fizice prin 

faptul că împiedică accesul la conținutul unui sistem, nu la sistemele fizice. 

3. Administrativ 

Acest tip de controale de securitate este reprezentat de politicile și procedurile organizației, 

scopul lor fiind acela de a se asigura că există îndrumări adecvate disponibile în ceea ce privește 

securitatea și că reglementările sunt respectate. Acestea includ aspecte precum practicile de angajare, 

procedurile de prelucrare a datelor și cerințele de securitate. 

O strategie DiD include anumite elemente de bază, precum reguli de bună practică în securitate, 

tool-uriși politici:  

• parole puternice și complexe – un mecanism eficient inclus în autentificarea multifactor; 

• segmentarea rețelei– contribuie în special la limitarea accesului la resurse conform politicilor 

interne; 

• criptarea– proces de codificare a datelor, astfel încât să poată fi înțelese doar de persoane 

autorizate; 

• soluții VPN (Virtual Private Network) - tehnologie folosită pentru a oferi o conexiune securizată 

între utilizator şi resursele accesate; 

• firewall– are rol în controlul traficului de rețea; 
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• patch management –implică identificarea, testarea și instalarea de patch-uri sau modificarea 

de cod, menite să remedieze erori ori să adauge funcții; 

• backup și recuperare; 

• aplicarea principiului least privilege – principiul acordării permisiunii utilizatorilor de a accesa 

doar sistemele și resursele de care au nevoie pentru rolul lor.  

 
Implementarea conceptului CWPP 

 Protecția fluxurilor de lucru în cloud (CWPP – cloud workload protection platform) reprezintă o 

abordare de securitate cibernetică multi-nivel asupra aplicațiilor sau serviciilor care rulează pe servere 

fizice, mașini virtuale (VM), containere și serverless, incluzând, dar fără a se limita la, asigurarea 

securității la nivel de rețea, flux de lucru, resurse și aplicații asociate unei instanțe de tip cloud. 

Securizarea fluxurilor de lucru în cloud înseamnă extinderea vizibilității, a conformității și a aplicării 

politicilor de securitate pentru aplicațiile migrate în cloud. Această extindere necesită soluții tehnice 

care să ofere detecție și remediere automată, soluții de evaluare extinsă, cât și de gestionare a 

vulnerabilităților. 

Aceste fluxuri de lucru au cerințe de securitate unice, diferite de cele ale sistemelor IT&C 

tradiționale, iar CWPP este conceput pentru a asigura o securitate adaptată inclusiv nevoilor fluxurilor 

implementate în medii cloud private, similare CPG. Obiectivul unei platforme CWPP este de a asigura 

securitatea aplicațiilor și a tuturor capacităților cloud asociate, precum datele generate de aceasta sau 

cele introduse în aplicație, precum și a resurselor de rețea virtuala care susțin o conexiune între utilizator 

și aplicație. 

Aplicațiile cloud-based necesită o formă diferită de abordare de securitate. Nivelurile de 

abstractizarea constituie pentru furnizarea aplicațiilor cloud-based oferă o suprafață de atac sporită 

pentru un potențial atacator. Deoarece o aplicație cloud-based nu poate funcționa fără ca toate părțile 

din fluxul său de lucru să funcționeze corect, este necesar să fie securizate toate etapele acestui flux, nu 

doar aplicația per se. În general, CWPP poate cuprinde cel puțin următoarele niveluri de securitate și 

control: 

• Hardening, evaluarea configurației și a vulnerabilităților, inclusiv scanarea de vulnerabilități 

înainte ca aplicațiile să fie introduse în producție; 

• Protecție la nivel de rețea prin firewall și microsegmentare; 

• Asigurarea integrității sistemului de operare pe care aceasta rulează ; 

• Controlul aplicațiilor și whitelisting; 

• Prevenirea exploatării și protecția memoriei RAM; 

• EDR, evaluare comportamentală, respectiv detecția și răspunsul la amenințări; 
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• IPS la nivel de host cu protecție împotriva vulnerabilităților; 

• Scanare anti-malware.  

Pe lângă abordarea problemelor de securitate identificate în evaluările de vulnerabilități, soluția 

CWPP protejează împotriva amenințărilor de securitate avansate. Aceasta include protecția aplicațiilor 

la rulare, detectarea și remedierea amenințărilor malware sau segmentarea rețelei virtuale.  

 
Microsegmentarea 

Microsegmentarea este o metodă de gestionare a accesului la rețea a diferitelor sisteme sau sarcini 

de lucru (workloads). Folosind tehnologiile bazate pe microsegmentare administratorii pot gestiona 

politicile de securitate ce limitează traficul pe baza principiului celui mai mic privilegiu și Zero Trust.  În 

mod tradițional filtrarea traficului de rețea se face pe axa „Nord-Sud” (client-server) pe baza politicilor 

de acces, iar traficul de rețea dintre hosturile din cadrul aceluiași segment „Est-Vest” (workload to 

workload) fiind considerat de încredere nu mai este inspectat. O astfel de abordare permite unui 

atacator mișcarea laterală și compromiterea unor mașini ce pot fi utilizate că vectori de atac împotriva 

altor rețele unde aceste mașini erau considerate de încredere.  

 Organizațiile care adoptă microsegmentarea au o serie de beneficii, mai exact: 

• Suprafață de atac redusă: Microsegmentarea oferă vizibilitate în întregul spatiu de rețea fără a 

încetini dezvoltarea sau inovația. Dezvoltatorii de aplicații pot integra o serie de politicii de 

securitate la începutul ciclului de dezvoltare și se pot asigura că implementările viitoare de 

aplicații si actualizările acestora nu creează vectori noi de atac. Acest lucru este deosebit de 

important în contextul mediilor ce utilizeaza DevOps. 

• Limitarea zonei de compromitere: Microsegmentarea oferă echipelor de securitate capacitatea 

de a remedia rapid bresele identificate și de a scurta astfel timpul de răspuns; 

• Gestionare simplificată a politicilor: Trecerea la o rețea microsegmentată sau la un model de 

securitate Zero Trust oferă o oportunitate de a simplifica gestionarea politicilor. Unele soluții de 

microsegmentare oferă descoperirea automată a aplicațiilor și sugestii de politici bazate pe 

comportamentul aplicației. 

  

Threat Hunting  

Tehnicile de threat hunting furnizează o abordare proactivă în scopul descoperirii prezenței unui 

atacator în cadrul rețelelor unei organizații. Threat Hunting-ul este definit ca un proces proactiv, 

implementat de analistul de securitate cibernetică, ce are drept obiectiv identificarea tacticilor, 

tehnicilor sau procedurilor (TTP-urilor) unui atacator, instrumentate împotriva unei organizații. TTP-urile 

atacatorului sunt utilizate de analistul de securitate cibernetică pentru a identifica artefactele specifice 



 

 

438 
 

unui atac cibernetic. Adesea, informațiile referitoare la TTP-urile atacatorului derivă din semnături, 

indicatori și comportamente observate în cadrul surselor de threat intelligence. Contextul include 

suplimentar sistemele vizate, protocoalele utilizate și orice alte informații adiționale pentru o mai bună 

înțelegere a TTP-urilor atacatorului. Metodele de threat hunting sunt necesare pentru contracararea 

tehnicilor sofisticate pe care actorii cibernetici le utilizează pentru evitarea detecției convenționale. 

Threat hunting-ul se axează pe identificarea elementelor cu caracter malware care sunt deja în 

interiorul sistemelor și rețelelor organizației și prezintă caracteristicile unei amenințări. Acesta este un 

proces formal, care diferă de prevenția împotriva breșelor de securitate sau eliminarea 

vulnerabilităților. În schimb, reprezintă un proces dedicat de identificare proactivă a adversarilor care 

au găsit deja o cale de penetrare a defensivei și au deja stabilită o prezență malware în rețeaua internă 

a organizației. 

Metodele clasice de răspuns la incidente sunt, de regulă, reactive, după observarea sau 

identificarea unor semne vizibile ale unei breșe de securitate pentru adoptarea unor decizii de răspuns 

în consecință. Atacurile moderne sunt mult mai sofisticate și avansate și dezvăluie foarte rar urme 

vizibile, rămânând adesea nedetectate pe parcursul mai multor luni sau chiar ani. Implementarea unui 

program de Threat Hunting poate determina detecția rapidă a elementelor malware și un răspuns 

oportun. 

Metodele de Threat Hunting sunt necesare pentru contracararea tehnicilor sofisticate pe care 

actorii cibernetici le utilizează pentru evitarea detecției convenționale.  

Modele de Threat Hunting: 

• Intelligence-Driven - model reactiv, eficient împotriva amenințărilor cunoscute și frecvente, care 

incorporează informații bazate pe IoC specifici, derivați din surse de Threat Intelligence, precum 

adrese IP, domenii DNS, hash-uri asociate unui fișier etc.  

• TTP-Driven – model proactiv, care se bazează pe indicatori de atac (IoA) și TTP-uri pentru 

formularea ipotezelor. Detectarea unui atac cibernetic necesită o abordare sistematică, bazată 

pe înțelegerea în detaliu a atacului.  

Identificarea timpurie a unui vector de atac este esențială pentru a opri materializarea unui atac 

cibernetic sau pentru a minimiza efectele acestuia. Corelarea evenimentelor din rețea este principalul 

mod prin care analiștii de securitate pot detecta un atac cibernetic.  

O platformă de securitate de tip SIEM sau SOAR contribuie la eficientizarea muncii și la eliminarea 

alertelor de tip false-pozitive,a căror analiză este consumatoare de timp prin prisma faptului trebuie să 

fie făcută manual. 
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• Anomaly-driven - model care se bazează pe comportamentul manifestat de o aplicație/ proces 

ce rulează pe un sistem, prin intermediul căruia se pot identifica atacuri cibernetice pentru care 

nu au fost create semnături sau pentru care nu au fost stabiliți indicatori pentru detecție. 

În general, analiștii din echipele de Threat Hunting folosesc o varietate de instrumente, precum: 

• instrumente bazate pe analiză avansată, inclusiv pe algoritmi de Machine Learning și de analiză 

a comportamentului; 

• analiză statistică; 

• soluții SIEM/ IDS/ Antivirus; 

• Threat Intelligence; 

• Behavior analytics. 

Utilizarea tehnologiilor de Inteligență Artificială (AI) și Machine Learning (ML) permite evaluarea 

rapidă a unor seturi mari de date și crearea unor modele pentru a identifica activități sau fișiere 

malițioase, de asemenea pe baza analizei efectuate cu acești algoritmi se pot face previziuni cu privire 

la posibili vectori de atac ce ar putea fi utilizați în viitor de atacatori. Aceste tehnologii pot fi 

parametrizate în funcție de diferitele sisteme de operare existente în organizație. 

 
Considerente privind protecția datelor  

Prin implementarea soluției de Cloud Guvernamental sunt create premisele migrării și stocării de 

date provenite de la multiple instituții din zona guvernamentală. Indiferent de modul în care acestea 

vor fi stocate, prin baze de date online, sisteme de fișiere, arhive, backup-uri, un aspect cheie ce va 

trebui luat în considerare, dincolo de celelalte aspecte de securitate (perimetrală, operațională, rețea și 

comunicații etc.), este securitatea datelor. 

Toate acțiunile derulate în cadrul sistemului de management al securității cibernetice la nivelul 

Cloudului Privat Guvernamental urmăresc recomandările standardelor de bună practică din domeniu, 

precum și regulamentele și legile în vigoare. 

În construcția sistemului de management al securității cibernetice a Cloudului Privat 

Guvernamental se va ține cont de: 

- guvernanță și conformitate ; 

- managementul riscului; 

- selectarea și implementarea măsurilor de securitate; 

- managementul securității; 

- răspunsul și recuperarea după incidente; 

- reziliență. 
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Securizarea serviciilor cloud implică efectuarea unei evaluări detaliate a riscurilor și proiectarea 

unei soluții sigure pentru a îndeplini cerințele de securitate.  

 
Protecția datelor in transit/at rest  

Având în vedere faptul că în CPG vor exista mai mulți beneficiari, pentru a putea asigura 

confidențialitatea datelor care vor fi stocate și vehiculate se vor implementa mecanisme specifice.  

Pentru asigurarea confidențialității datelor at rest (confidențialitatea datelor față de 

administratorii infrastructurii de CPG) se recomandă implementarea unui mecanism de criptare a 

datelor. Aceste mecanisme pot fi implementate atât la nivel de aplicație (de exemplu criptarea datelor 

la nivelul tabelelor unei baze de date), cât și la nivelul sistemului de operare (criptarea partiției pe care 

sunt stocate datele)  

De asemenea, pentru a asigura securitatea credențialelor, stocarea acestora se va realiza sub 

formă de hash. 

Protejarea bazelor de date prin implementarea unor mecanisme de criptare (Database 

Encryption) este recomandată în cazul procesării unor seturi de date considerate sensibile (de ex. date 

financiare, dată personale sau date medicale). Prin aplicarea acestui mecanism datele sunt protejate de 

personale neautorizate, în cazul în care acestea sunt exfiltrare în urma unei breșe de securitate ele nu 

vor putea fi accesate fără cheile de criptare corespunzătoare. 

  Jurnalizarea activităților bazelor de date (DAM - Database activity monitoring) oferă 

posibilitatea de identificare și raportare a activităților frauduloase sau neautorizate și permite alertarea 

cu privire la anomaliile care ar putea să pună în pericol datele stocate. 

Pentru asigurarea confidențialității în tranzit a datelor, atât către clienți, cât și în interiorul 

infrastructurii, se vor utiliza comunicații securizate. 

De asemenea, asigurarea securității cibernetice și a confidențialității comunicațiilor între servicii 

și/ sau microservicii (containere singulare sau puse în funcțiune în cadrul CPG prin intermediul 

platformei Kubernetes) va fi realizată prin metode de autentificare ce permit verificarea mutuală a 

identității membrilor conexiunii de rețea prin intermediul certificatelor digitale. 

Anonimizarea Datelor  

 Mascarea sau anonimizarea datelor este o metodă prin care este creată o colecție de date 

similară structural cu setul de date original (real), dar care nu permite identificarea datelor inițiale. 

Această metodă fiind utilizată în scopuri precum dezvoltarea și testarea software-ului sau instruirea 

utilizatorilor. Scopul fiind acela de a proteja datele reale, având în același timp un substitut funcțional 

pentru ocaziile în care datele reale nu sunt necesare. 

Mascarea datelor este importantă din mai multe considerente: 
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• Ajută companiile să respecte Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), eliminând 

riscul expunerii către terți sau persoane neautorizate a unor datelor sensibile (ex. date 

financiare, date medicale, date personale). 

• Face că datele mascate să fie inutile pentru atacatorii cibernetici, păstrând în același timp gradul 

de utilizare și consistența acestora. 

• Reduce riscurile asociate cu partajarea datelor către alte aplicații terțe sau cu migrarea acestora 

către medii de tip cloud. 

• Reduce riscurile asociate cu externalizarea. Majoritatea organizațiilor se bazează pe încredere 

atunci când au de-a face cu activități sau servicii externalizate, mascarea previne utilizarea 

abuzivă sau furtul datelor. 

  

Fluxuri de date identificate la nivelul CPG  

Considerente privind protecția fluxului instituție - CPG  

Asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetică presupune identificarea tuturor 

posibilităților de conectare pentru utilizarea resurselor sau pentru accesarea serviciilor din cloud, atât 

din perspectiva unui utilizator comun, reprezentat prin cetățean, la accesarea serviciilor puse la 

dispoziție pe platforma unei instituții publice, cât și din perspectiva unui utilizator privilegiat din cadrul 

unei instituții publice, al cărui rol îi conferă drepturi și permisiuni sporite pentru controlul și 

administrarea sistemelor sau aplicațiilor găzduite în cloud.  

În acest sens, analiza riscurilor pentru conectarea unei instituții publice la CPG are în vedere:  

- riscul ca infrastructura locală a instituției să fie ținta unui atac cibernetic și atacatorul să preia 

controlul sistemelor pentru a facilita mișcarea laterală către CPG; 

- riscul ca infrastructura să aibă unele sisteme informatice deja infectate la momentul conectării 

acesteia în CPG; 

- riscul unei amenințări din interiorul instituției, insider threat, posibil atunci când un angajat 

curent, un fost angajat, un contractor sau un partener folosește, în detrimentul organizației, drepturile 

și rolurile de care beneficiază pentru a lansa un atac cibernetic. 

Având în vedere numărul instituțiilor beneficiare ale proiectului și diversitatea de sisteme și soluții 

informatice de la fiecare instituție în parte, apreciem că atacatorii din spațiul cibernetic au la dispoziție 

o suprafață de atac consistentă ca ordin de mărime și posibilități de exploatare. Asigurarea securității 

cibernetice crește gradual în amplitudine și complexitate, pe măsura creșterii suprafeței de atac. 

Suprafața de atac se împarte în două categorii: digitală și fizică.  

Suprafața de atac digitală reprezentată la nivelul instituțiilor beneficiare ale CPG este compusă 

din:  
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- toate soluțiile software și hardware conectate la Internet, din componenta infrastructurii locale a 

instituției; 

- totalitatea aplicațiilor, porturilor și serviciilor aflate în producție, disponibile la nivelul infrastructurii 

locale a instituției; 

- totalitatea aplicațiilor și sistemelor informatice nefolosite, dar conectate la rețeaua Internet; 

- totalitatea soluțiilor și sistemelor informatice care nu mai beneficiază de actualizări din partea 

producătorului. 

Suprafața de atac fizică cuprinde toate dispozitivele și sistemele informatice la care atacatorul 

cibernetic poate obține acces fizic în vederea compromiterii. Din categoria dispozitivelor enunțate fac 

parte servere, PC-uri, laptop-uri, hard disk-uri, token-uri sau smartphone-uri. 

Pe fondul aspectelor exemplificate referitoare la suprafața de atac, atacatorii au la dispoziție 

posibilități diversificate pentru construcția și livrarea vectorilor de atac. Vectorii de atac uzuali includ 

tehnici de phishing, spear-phishing, livrare de malware, compromitere a credențialelor de acces sau de 

identificare și exploatare de vulnerabilități. 

Protejarea fluxului de comunicație dintre instituție și CPG implică respectarea unor cerințe de 

conformitate din partea instituției și implementarea la nivelul CPG a unor tehnologii de securitate 

cibernetică pentru detecția și protecția împotriva amenințărilor cibernetice inițiate dinspre instituție.  

Printre măsurile destinate instituțiilor beneficiare se numără reducerea suprafeței de atac, care 

se poate realiza prin implementarea modelului Zero Trust și a politicilor aferente, scanarea de 

vulnerabilități, patch-uirea sistemelor vulnerabile sau prin segmentarea rețelelor.  

 

Considerente privind protecția fluxului cetățean – CPG  

Din punctul de vedere al securității Cloudului Privat Guvernamental, o componentă vitală este 

reprezentată de fluxul comunicațiilor dintre cetățeni și infrastructura Cloudului care deservește 

serviciile publice prin intermediul componentelor accesibile din mediul Internet.  

În acest sens, metodologia securizării Cloudului în raport cu interacțiunile utilizatorilor către 

serviciile din cloud se va axa pe o serie de decizii bazate pe identitate, după cum urmează: 

• Evaluare de tip ”Deny”: acest concept implică un model Zero Trust, bazat pe principiul least 

privilege, prin care nivelul de interacțiune cu serviciile cloudului și permisiunile utilizatorului 

sunt reduse la strictul necesar pentru a asigura ducerea la bun sfârșit a unei interacțiuni 

legitime. Input-ul din partea utilizatorului este considerat nesigur și va fi subiectul unei evaluări 

inițiale de tip ”Deny”, urmate de dovedirea identității utilizatorului, pentru ca fluxul să continue. 

• Dovedirea identității: fluxul continuă prin validarea faptului că accesul inițial este permis în 

contextul identității, sesiunii și acțiunilor utilizatorului curent. 
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• Accesul la resurse: în urma stabilirii identității, este evaluat faptul că o resursă este disponibilă 

și accesibilă în mod legitim, în contextul utilizatorului și al dreptului de acces al acestuia. Această 

decizie are rolul de a asigura faptul că doar utilizatorii autorizați sau dispozitivele terțe 

administrate în condiții de siguranță vor avea dreptul de autentificare și acces. 

• Politică de atribuire: are rolul de a verifica dacă accesul este permis, în baza unor atribute 

specifice, care guvernează identitatea, precum geolocație, timp, dată sau identificatori tehnici 

precum User-Agent, adresă IP etc.  

• Politică de sesiune: stabilește continuarea accesului bazat pe decizii la nivelul sesiunii 

utilizatorului. Se bazează pe decizii luate la nivelul comportamentului utilizatorului, precum 

posibile acțiuni nepermise, acțiuni care ar putea fi atribuite unui atac informatic sau indicatori 

care sugerează asumarea unor identități false din partea anumitor utilizatori. În general, aceste 

decizii sunt luate la nivelul echipamentelor de protecție implementate la granița de acces a 

Cloudului. 

• Validare: decizie de validare sau invalidare finală a accesului, bazată pe evaluarea punctelor 

precedente. 

  

Logica deciziilor de stabilire a identității și accesului are rolul de a reduce plaja de atacuri 

cibernetice și de a mitiga vectorii de atac ce pot impacta resursele Cloudului care sunt expuse în mod 

direct către utilizatorii externi. 

Conceptele decizionale enumerate anterior vor fi implementate și asigurate printr-o serie de 

tehnologii și politici de securitate, integrate și funcționale în mod unitar la nivelul Cloudului, având ca 

scop protecția componentelor de cloud computing și a resurselor asociate, împotriva vulnerabilităților 

de securitate cibernetică.  

Din punctul de vedere al posibilelor atacuri cibernetice și al interacțiunii utilizatorilor externi cu 

serviciile furnizate în tehnologii de cloud, acestea sunt segmentate pe două arii principale: 

I. Vulnerabilități la nivelul resurselor și rețelelor; 

II. Vulnerabilități la nivelul aplicațiilor și tehnologiilor web; 

Din punctul de vedere al riscurilor de natură cibernetică, care ar putea să impacteze CPG, au fost 

identificate mai multe elemente de risc, care vor fi gestionate și mitigate prin intermediul 

implementărilor soluțiilor, modelelor și conceptelor de securitate cibernetică la nivelul CPG. Riscurile 

menționate pot fi cauzate de factori, precum: 

• configurări precare sau utilizarea unor componente vulnerabile, inclusiv a unor componente 

neactualizate, cu vulnerabilități cunoscute; 
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• lipsa unui control adecvat al identității, validarea sesiunilor active și metode de autentificare de 

complexitate scăzută; 

• securitatea insuficientă a interfețelor de aplicație (API-uri), care facilitează comunicațiile între 

resurse; 

• sanitizarea precară a zonelor de input, prin care un utilizator poate trimite informație către 

aplicația și serverul web; 

• expunerea către mediul exterior a unor resurse implicite, create în urma instalării aplicației, sau 

a unor date sensibile, precum fișiere de configurare, fișiere backup sau care pot conține 

informații de autentificare; 

• erori și vulnerabilități logice, survenite în procesul de dezvoltare; 

• pornirea și rularea resurselor aferente aplicației web în contextul unui utilizator cu drepturi 

elevate; 

• separarea precară a punctelor și resurselor comune dintre două sau mai multe aplicații web; 

• securitatea precară a resurselor publice, expuse către mediul Internet; 

• separarea neadecvată între resursele componente, alocate individual, ale cloudului (Tenants); 

• managementul precar al accesului; 

• lipsa protejării datelor în tranzit; 

• nerespectarea bunelor practici și a standardelor de securitate din domeniu; 

• factorul uman. 

Adițional, în procesul de asigurare a securității cibernetice CPG, vor fi luate în calcul inclusiv 

vulnerabilitățile specifice aplicațiilor web, aceastea aflându-se în zona cea mai expusă, din punctul de 

vedere al plajei de atac: 

• SQL Injection; 

• Cross Site Scripting; 

• Cross Site Request Forgery; 

• Directory Traversal; 

• Code Injection; 

• Input Validation; 

• Vulnerabilități definite în OWASP TOP 10; 

• alte vulnerabilități asociate cu aplicațiile web. 

  

Luând în considerare plaja de atac extinsă pe care un potențial atacator cibernetic o poate utiliza 

pentru demararea unor acțiuni ostile la nivelul CPG, sunt luate în calcul multiple scenarii de atac posibile, 

având originea în fluxul de date al utilizatorului extern: 



 

 

445 
 

• atacuri care vizează partea de autentificare; 

• atacuri bazate pe sustragerea, modificarea și impersonarea sesiunilor utilizatorilor; 

• atacuri bazate pe vulnerabilitățile protocoalelor de comunicații folosite în fluxul de date; 

• atacuri realizate în urma unor mecanisme de acces configurate necorespunzător; 

• atacuri care vizează protecția precară a datelor în tranzit; 

• atacuri rezultate în urma unor procese de escaladare a privilegiilor, inclusiv prin nerespectarea 

principiului ”least privilege”. 

Impactul unei exploatări cu succes a unor scenarii de atac poate cauza o serie de incidente 

precum: 

• posibilitatea modificării sau distrugerii informației; 

• posibilitatea accesării în mod neautorizat a resurselor de la nivelul cloudului, inclusiv 

posibilitatea exfiltrării datelor; 

• indisponibilizarea unor servicii sau resurse ale rețelei. 

Mitigarea vulnerabilităților de la nivelul CPG și reducerea plajei de atac presupune o integrare a 

unor elemente tehnice, procedurale și de conștientizare, inclusiv echipamente specializate de protecție 

împotriva atacurilor cibernetice, politici și standarde de securitate, proceduri de acces și utilizare, 

precum și implementarea unor metode de asigurare a unei conduite adecvate a grupurilor de utilizatori 

în funcție de rolurile acestora. 

La nivel tehnic, metodologia de securizare a fluxului de date destinat utilizatorilor externi, 

presupune inclusiv: 

• echipamente de protecție în zona perimetrală a cloudului; 

• sisteme și metode de validare a sesiunii utilizatorului; 

• implementarea unor mecanisme de jurnalizare; 

• implementarea unor procedee de actualizare și menținere la ultimele versiuni oficiale atât a 

resurselor din infrastructura CPG, cât și a echipamentelor de protecție; 

• auditarea regulată, din punctul de vedere al securității cibernetice, a dispozitivelor integrate în 

infrastructura cloud, pentru a identifica eventualele vulnerabilități și riscuri apărute ulterior, pe 

durata de utilizare a acestora; 

• dezvoltarea și integrarea sistemelor și resurselor respectând standardele și reglementările de 

securitate din domeniu; 

• respectarea principiilor ”least privilege” și ”Zero Trust”, la nivelul fluxului de date provenit din 

mediul extern; 

• criptarea fluxului de date și protecția din punctul de vedere al confidențialității informațiilor în 

tranzit; 
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• securizarea componentelor cu rol de stocare și populare cu informații din cadrul fluxului de date 

provenit din mediul exterior. 

Adițional, pe lângă vulnerabilitățile care presupun afectarea directă a integrității resurselor CPG, 

se va ține cont de vulnerabilitățile de tip ”Information Disclosure” (scurgere de informații), care apar în 

momentul în care o aplicație web sau o altă resursă informatică dezvăluie mai multe informații decât ar 

fi necesare unei interacțiuni legitime și normale a utilizatorului cu CPG. În funcție de context, prin 

intermediul unei astfel de vulnerabilități pot fi dezvăluite unui atacator informații sensibile, cum ar fi: 

date despre alți utilizatori (adrese de e-mail, numere de telefon), dar și detalii tehnice despre site-ul 

web și infrastructura acestuia.  

Impactul dezvăluirii datelor sensibile și a informațiilor tehnice specifice poate reprezenta o bază 

pentru atacuri mai complexe, prin coroborarea informațiilor cu alte metode de atac, rezultând astfel 

posibilitatea compromiterii aplicației web vizate. 

Luând în considerare aceste elemente, se vor implementa mecanisme de protecție pentru 

multiple vulnerabilități, inclusiv cele care sunt incluse în categorii comune, precum: 

• atacuri care vizează bazele de date asociate cu aplicația web; 

• atacuri asupra unor componente ale aplicației web care prezintă vulnerabilități comune sau 

implementări logice eronate;  

• atacuri care presupun compromiterea sesiunii utilizatorilor; 

• metode prin care se obține accesul la fișiere sau resurse ce conțin informații sensibile; 

• execuția de cod arbitrar și injectarea de cod; 

• posibilitatea transmiterii, prin mecanisme legitime de încărcare, a unor fișiere malware; 

• evitarea mecanismelor de control al accesului; 

• atacuri care presupun compromiterea securității datelor în tranzit la nivelul protocolului HTTP/S. 

Dat fiind caracterul informațiilor ce vor fi transmise prin intermediul infrastructurii CPG, se 

impune menținerea integrității și confidențialității pe toată durata transmiterii acestora din aplicație la 

serverul web. Implementarea versiunilor actualizate ale protocolului SSL/ TLS va asigura securizarea 

confidențialității și validarea integrității datelor tranzitate între utilizator și aplicație.  

Adițional, pentru a reduce riscul atacurilor cibernetice, este necesar ca aplicațiile destinate 

utilizatorilor externi și modulele pe care acestea le folosesc să aibă cele mai recente actualizări de 

securitate, complementar cu alte măsuri, precum implementarea unor mecanisme de tip web 

application firewall, funcționalități IDS/ IPS și jurnalizarea continuă a evenimentelor de acces și 

securitate la nivelul aplicației web. 

 
Considerente privind protecția fluxului de administrare a serviciilor furnizate ca SaaS 
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Conturile administrative pot reprezenta una dintre cele mai mari vulnerabilități de securitate ale 

unei organizații în lipsa unei gestionări corespunzătoare. Atacurile avansate actuale vizează în mare 

parte conturi administrative utilizate în cadrul organizațiilor victimă/ țintă. Deși conturile cu acces 

privilegiat sunt esențiale pentru administrarea și mentenanța sistemelor, a infrastructurii, a aplicațiilor 

și a serviciilor din cadrul CPG, exploatarea acestora de către actori cibernetici pentru a desfășura atacuri, 

pentru a realiza acțiuni post-infectare sau pentru a fura date confidențiale poate cauza daune majore, 

uneori iremediabile. Pe fondul aspectelor menționate protecția conturilor privilegiate și buna gestionare 

a acestora reprezintă un aspect critic de securitate cibernetică. 

Modelele tradiționale, bazate pe securitate perimetrală, concepute pentru a proteja accesul la 

rețelele organizațiilor, nu sunt suficiente pentru asigurarea securității SaaS , mai ales că atacatorii își 

perfecționează în mod continuu abilitățile, găsind noi modalități de a pătrunde în rețele și de a evita 

detecția. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că unele conturi cu roluri de administrare sunt 

încorporate în sisteme, baze de date, servicii și aplicații, iar acestea pot fi utilizate prin autentificare 

manuală, dar și de aplicații uneori neactualizate, aplicații native cloud, și alte entități, care vor fi migrate 

în CPG. Adițional, unele dintre credențialele de administrare sunt refolosite la nivelul infrastructurii, 

inclusiv declarate explicit în fișiere de configurare. Se va avea în vedere utilizarea unor terminale 

dedicate pentru administrare, care nu sunt utilizate în alte scopuri și implementează aplicații speciale 

pentru gestionarea accesului, fluxurilor și a excepțiilor de securitate. 

În același timp, utilizarea conturilor privilegiate este prioritatea principală pentru eliminarea 

decalajului de vizibilitate a securității în cloud, fiind evidentă nevoia de a înțelege mai bine configurarea 

sarcinilor de lucru și a serviciilor rezidente în cloud. O accentuare a activităților de compromitere a 

credențialelor conturilor privilegiate din cloud implică nevoia de a proteja activitatea acestora pentru 

identificarea de anomalii care ar putea indica atacuri de preluare a conturilor. De o mare importanță 

sunt credențialele utilizatorilor care au acces administrativ la consolele de gestionare a serviciilor 

SaaS  dar și conturile de serviciu, utilizate pentru aplicațiile de producție.  

Prioritizarea controalelor de securitate, precum gestionarea privilegiilor pentru toți utilizatoriiși 

asigurarea faptului că aceștia au doar privilegiile necesare pentru a-și realiza sarcinile, reduce drastic 

riscul și suprafața de atac. 

Cele mai frecvent raportate tipuri de configurații deficitare ale cloudurilor le includ pe cele care 

provin dintr-o lipsă a elementelor de bază IAM, cum ar fi utilizarea parolelor implicite și lipsa 

autentificării MFA. Acestea se alătură configurațiilor greșite, cum ar fi fluxurile de lucru accesibile din 

exterior, supuse proceselor de scanare a porturilor, conturile prea permisive vizate de actori rău 

intenționați și accesul neautorizat la servicii prin porturi deschise.  
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Pentru protejarea accesului la resursele critice din cadrul CPG al utilizatorilor cu drepturi de 

administrare tehnica a resurselor virtualizate în tehnologii cloud pentru furnizarea SaaS, printre soluțiile 

ce pot rezolva problemele mentionațe anterior se numară și implementarea unei tehnologii de tip 

Privileged Access Management. O astfel de soluție este necesară având în vedere numărul mare de 

medii găzduite în cadrul CPG și faptul că facilitează aplicarea de reguli și politici de acces al utilizatorilor 

în mod centralizat.   

Managementul accesului privilegiat (PAM) este fundamental pentru securitatea cibernetică, fiind 

necesar controlul strict al accesului la conturile privilegiate și al credențialelor, pentru a reduce 

vulnerabilitățile de securitate și a minimiza riscurile.  

Soluțiile PAM facilitează minimizarea riscurilor prin extinderea vizibilității și a controlului asupra 

credențialelor conturilor privilegiate, izolând sesiunile și auditând activitățile realizate de către aceste 

conturi. Astfel de soluții permit identificarea sesiunilor legitime sau suspecte și alertează sau închid 

automat sesiunile considerate nelegitime, venind în întâmpinarea necesității de auditare strictă a 

resurselor disponibile pentru furnizarea serviciile la nivel SaaS. 

Soluțiile de securitate implementate în fluxul de administrare - SaaS vor asigura autentificarea 

utilizatorilor prin raportare la modelul Zero Trust, autentificare MFA, tokenizare, limitarea drepturilor, 

utilizarea unor parole cu grad ridicat de complexitate sau soluții de User Behaviour Analytics, 

implementarea de mecanisme de tip risk based authentication (în cazul in care nu se pot implementa 

mecanisme MFA),software defined perimeter (pentru zona de acces securizat la resurse), 

implementarea unor politici de control al accesului și definire de roluri (limitarea accesului utilizatorilor 

astfel încât compromiterea unui utilizator să nu afecteze serviciile cloud sau datele stocate/ vehiculate). 

De asemenea, acestea implementează mecanisme de risk assessment pentru entitățile care vor să 

acceseze date din CPG. 

 

Considerente privind protecția fluxului third-party (firme) – SaaS  

În vederea colaborării eficiente cu firmele contractate, se va realiza managementul riscului 

pentru accesul din exterior, cu scopul implementării și dezvoltării serviciilor din cloud, precum și a 

serviciilor de mentenanță.  

Conexiunile inițiate din exteriorul rețelei se vor realiza prin intermediul unui tunel securizat VPN, 

iar drepturile vor fi restricționate doar pentru acele resurse care să asigure îndeplinirea unei 

activități/sarcini raportat la rolul și responsabilitățile utilizatorului. În cadrul conectării prin VPN, se va 

folosi un sistem de autentificare multi-factor cu OTP (one time password) generată o dată la un anumit 

interval pentru asigurarea securității rețelei. De asemenea, conturile reprezentanților third-party (firme 
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private) vor fi gestionate de către administratorii resurselor utilizate pentru furnizarea SaaS, în baza unor 

proceduri specifice.  

Alocarea unor drepturi limitate previne producerea unui incident cibernetic sau a unei erori 

umane. Activitatea va fi desfășurată pentru a garanta confidențialitatea, integritatea, autenticitatea și 

disponibilitatea datelor, respectiv a serviciilor CPG. 

 
Considerente privind protecția mediului de test 

Pentru a simula cu un nivel ridicat de acuratețe condițiile și particularitățile din mediul de 

producție, arhitectura mediului de test va respecta o structură similară zonei de producție, inclusiv prin 

asigurarea capabilităților tehnice de securitate cibernetică. Mediul de test poate constitui pentru 

atacator o modalitate de obținere a accesului în cloud, context în care necesită un nivel de securitate 

cibernetică similar sau chiar superior mediului de producție, în special din perspectiva faptului că în 

cadrul acestuia vor avea acces și terțe părți implicate în procesele asociate. 

Compromiterea mediului de test de către un actor cibernetic poate conduce la infectarea 

aplicațiilor, serviciilor sau sistemelor aflate în cursul procedurilor de migrare, dezvoltare sau testare. În 

lipsa de vizibilitate și detecție a acțiunilor atacatorului, se crează riscuri ca sistemul compromis sau 

aplicațiile infectate să fie considerate legitime și introduse involuntar în producție. Prin introducerea 

unui sistem compromis în mediul de producție pot fi eludate unele dintre măsurile de securitate 

cibernetică implementate. Astfel, există posibilitatea ca un atacator să obțină control deplin pentru 

efectuarea unor activități de mișcare laterală, prin care ar putea infecta și alte sisteme din cadrul 

aceleiași instituții sau sisteme aparținând altor instituții.  

Referitor la procesele de testare a aplicațiilor și sistemelor informatice, mediul de test trebuie să 

acopere capabilități avansate pentru efectuarea unor verificări de securitate cibernetică care să includă 

inspecția de cod malware, testarea de vulnerabilități, aplicarea patch-urilor de securitate, hardening, 

scanarea antivirus, scanarea cu IoC-uri etc. 

 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi proiectului:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA 

Valoarea maximă a proiectului este de 374.730.000 euro - finanțare PNRR, respectiv 

1.866.155.400 lei (la cursul de schimb mediu pentru anul 2022, respectiv 1 euro=4,98 lei)10 

 

b) indicatori de realizare 
 

10 Conform Ghidului solicitantului 
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DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 
măsură 

Valoare la  
începutul 

implementării 
proiectului 

Valoare la  
finalul 

implementării 
proiectului  

Termen 
realizare 

Instituții publice conectate și care 
utilizează pe deplin Cloud-ul 
Guvernamental, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în CID 

numar 0 30 

 
 

T4  
2024 

Centre* de date Tier III (2) și 1 
centru de date Tier IV de la 
momentul conceperii, hardware și 
software de Cloud (infrastructură ca 
serviciu - IaaS/platformă ca serviciu 
- PaaS/software ca serviciu - SaaS) 
funcționale, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în CID 

număr  0 3 

 
 

T4  
2024 

Centre* de date Tier IV de la 
momentul conceperii, hardware și 
software de Cloud (infrastructură ca 
serviciu - IaaS/platformă ca serviciu 
- PaaS/software ca serviciu - SaaS) 
funcționale, în conformitate cu 
dispozițiile prevăzute în CID 

număr 0 1 

 
 
 
 

T4  
2025 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Analiza financiară parametri de intrare: 

Costuri totale actualizate = + 2.421.685.230 lei fără TVA, din care: cheltuieli operaţionale =  + 

686.936.015 lei fără TVA și valoare investiţie = + 1.734.749.215 lei fără TVA.  

Venituri totale actualizate = + 686.936.015 lei fără TVA, din care: venituri operaţionale = + 

686.936.015 lei fără TVA și valoare reziduală = 0 lei fără TVA.   

Rezultatele analizei financiare sunt: VNAF(C) înainte de contribuția UE = - 1.734.749.215 lei fără TVA, 

este negativă în condiţiile unei rate de actualizare de 4%, din analiza indicatorilor rezultă că din punct 

de vedere financiar proiectul are nevoie de cofinanţare. 

 

Analiza economica parametri de intrare: 

Total beneficii actualizate: + 5.955.853.425 lei fără TVA 

Total costuri actualizate: + 1.049.782.133 lei fără TVA 

Rezultatele analizei economice a prezentului proiect sunt:  

- VANE(C) = + 4.906.071.292 lei fără TVA este pozitivă  

- RRE(C)= 77,79% este peste pragul ratei de actualizare de 5%  
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- Raportul beneficii/costuri (B/C)= 5,67 este mai mare de 1. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 42 de luni. Perioada de 

implementare a proiectului se poate majora peste durata de 42 luni, în baza unei justificări 

temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare, dar nu mai târziu 

decembrie 2025. 

 

5.5 Nominalizarea surselor de finanţare ale proiectului, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență, și de la bugetul de stat, prin bugetele ADR, STS și SRI, în limita sumelor aprobate 

anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 

 

VI. Implementarea proiectului  

6.1 Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului  

Proiectul „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental”, va fi implementat de 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de lider (Partener 1), în parteneriat cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) în calitate de partener 2 și cu Serviciul Român de Informații 

(SRI) în calitate de partener 3.  

Autoritatea pentru Digitalizarea României este o instituție publică înființată în 2020 cu scopul de 

a realiza obiectivele ambițioase ale Guvernului României în sfera transformarii digitale a societății 

românesti.  

Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate 

juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează activităţile în domeniul 

telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în 

anexa 1 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, 

imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme 

electromagnetice pentru utilizatorii aprobați prin Legea nr. 92/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare. Telecomunicațiile speciale se caracterizează printr-un grad înalt de protecție și 

confidențialitate.  
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Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de Consiliul 

Suprem de Apărare a Țării. Controlul asupra activității instituției se exercită de către Parlamentul 

României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere. 

Totodată, prin planul de măsuri stabilit în Strategia 5G pentru România, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 429/2019, STS este desemnată instituția responsabilă privind lansarea 

serviciilor BB-PPDR (Broadband – Public Protection and Disaster Relief). 

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2020, STS a fost desemnat 

Integrator de servicii de comunicații critice în vederea asigurării continuităţii comunicaţiilor destinate 

autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea continuităţii 

actului de comandă şi control atât la nivel strategic cât și la nivelul echipajelor de intervenție, în vederea 

gestionării situaţiilor de urgenţă cu potenţial de afectare a securităţii naţionale. 

Potrivit atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare, STS 

garantează protecţia şi confidenţialitatea serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei furnizate 

conform legii.  

STS administrează o infrastructură integrată multiservicii, la nivel naţional, în scopul furnizării de 

servicii de telecomunicaţii speciale şi tehnologia informaţiei, cu grad ridicat de rezilienţă, autorităţilor 

publice din România.  

STS este responsabil şi garantează parametrii tehnici de performanţă, în vederea asigurării 

funcţionării, continuităţii şi securităţii serviciilor TIC. 

În cadrul infrastructurilor și reţelelor permanente, temporare şi mobile sunt furnizate servicii 

integrate de comunicaţii şi tehnologia informaţiei de tip voce-date-video şi de securitate asociate 

acestora. 

Serviciul Român de Informaţii va fi implicat în implementarea investiției în vederea asigurării 

securității cibernetice pentru componenta SaaS, prin Centrul Național Cyberint și prin Unitatea 

Militară (U.M.) 0929 Bucureşti. 

Conform art. 1 din Legea nr. 14/1992, Serviciul Român de Informații (SRI) are statut de 

instituţie publică, fiind serviciul organizat de stat specializat în domeniul informaţiilor privitoare 

la siguranţa naţională a României, componentă a sistemului naţional de apărare. SRI este 

condus de un director cu rang de ministru, are structură militară şi face parte din Sistemul 

Naţional de Apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării. Controlul asupra activităţii instituţiei se exercită de către Parlamentul României. 

SRI elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de cheltuieli, fondurile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii fiind asigurate de la bugetul de stat şi din fonduri externe 
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nerambursabile și are potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, calitatea 

de ordonator principal de credite, cod de înregistrare fiscală 4204291. 

În anul 2008, SRI a fost desemnat autoritate națională în domeniul cyberintelligence de către 

CSAT, iar în anul 2013 a fost operaționalizat Centrul Național CYBERINT (CNC). 

Centrul Național Cyberint îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

Constituţiei României, legislaţiei în materia securităţii naţionale şi a protecţiei informaţiilor 

clasificate, legii privind organizarea şi funcţionarea SRI, altor norme legale, hotărârilor 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Regulamentului de Funcţionare a SRI şi ale actelor 

normative interne ale SRI. 

Prin calitatea sa de autoritate națională în domeniul cyber intelligence, SRI, prin CNC, 

pledează și acționează pentru cunoașterea, prevenirea şi contracararea vulnerabilităților, 

riscurilor şi amenințărilor la adresa securității cibernetice a României: 

• cunoașterea – înțelegerea și anticiparea amenințărilor cibernetice la adresa sistemelor și 

rețelelor informatice, a căror afectare poate avea impact la adresa securității naționale; 

• prevenirea – derularea de măsuri pentru prevenirea materializării unor riscuri la adresa 

securității naționale; 

• contracararea - aplicarea de măsuri pentru eliminarea amenințării. 

Principala misiune este prevenirea, limitarea și/ sau stoparea consecințelor unui atac 

cibernetic asupra sistemelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţii (TIC) care reprezintă 

infrastructuri cu valențe critice pentru securitatea națională. 

De asemenea, conform Strategiei de Securitate Cibernetică a României, SRI/ CNC are rolul 

de a informa Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) cu privire la apariția 

incidentelor cibernetice care pot aduce atingere securităţii naţionale şi este punct de contact 

pentru relaţionarea cu organismele similare din străinătate, în cazul afectării securităţii 

cibernetice a României. 

Întrucât, prin Regulamentul de Funcţionare a SRI, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării, Centrul Național Cyberint, este constituit ca unitate centrală fără 

personalitate juridică a SRI, cu atribuții în domenii operaționale și funcționale, acesta va fi 

reprezentat de către U.M. 0929 București pentru implementarea proiectului. 

U.M. 0929 București este ordonator terțiar de credite în subordinea ordonatorului principal 

de credite SRI - cod de înregistrare fiscală 4204291 și este unitate desemnată a S.R.I. pentru 
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planificarea, programarea, coordonarea, asigurarea și controlul componentei de înzestrare a 

Serviciului. De asemenea, unitatea este desemnată în rolul de UIP (Unitate de Implementare a 

Proiectelor) pentru proiectele implementate în cadrul SRI. U.M. 0929 București are o structură 

organizațională ierarhică de tip piramidal și, potrivit atribuţiilor care îi revin, colaborează cu 

unităţile centrale şi teritoriale ale S.R.I. În limita competenţelor acordate, U.M. 0929 București 

cooperează cu structurile similare ale celorlalte instituţii publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, precum şi cu alte instituţii sau autorităţi publice.  

În cadrul U.M. 0929 București funcționează o structură de achiziții publice, care are ca obiect 

de activitate derularea și monitorizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul SRI, precum 

și o structură de implementare a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. 

Serviciul Român de Informaţii susține importanța demersurilor de dezvoltare a culturii de 

securitate a populaţiei prin conştientizarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor 

provenite din spaţiul cibernetic şi necesitatea asigurării protecţiei sistemelor informatice 

proprii. 

 

6.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului (în luni 

calendaristice), durata, graficul de implementare al proiectului, eşalonarea proiectului pe ani, resurse 

necesare  

Graficul de implementare al investiției se regăsește în Anexa nr. 2. 

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 42 de luni. 

ACTIVITĂȚI PPRINCIPALE ALE PROIECTULUI 

A1. Management de proiect 

A2. Pregătire și desfășurare proceduri de achiziții publice pentru Platforma de cloud 

guvernamental 

A3. Implementare Platformă de cloud guvernamental, inclusiv instruire 

A4. Testare Platformă de cloud guvernamental 

A5. Operaționalizare Platformă de cloud guvernamental 

A6. Informare si publicitate 

A6.1. Elaborare si transmitere spre publicare 2 anunțuri de presa: începere si 

finalizare proiect 

A6.2. Organizare conferințe de deschidere si închidere proiect 



 

 

455 
 

A6.3. Elaborare materiale promoționale si de identitate vizuala (panouri 

temporare, plăcuțe permanente, autocolante, broșuri, etc.) 

A7. Auditarea proiectului 

 

Activitățile alocate fiecărui partener sunt detaliate în acordul de parteneriat. 

 

Implementarea Cloud-ului Guvernamental va presupune cel puțin următoarele etape:  

- amenajarea de centre de date Tier IV by design pentru cele două centre principale și 

Tier III by design pentru cele două centre secundare;  

- furnizarea infrastructurii de comunicații şi tehnologia informației (cabluri de fibră optică 

şi echipamente de comunicații de mare capacitate) specifice;   

- dezvoltarea/extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică pentru fiecare centru 

de date în parte în vederea asigurării redundanței și a necesarului de energie electrică;  

- realizarea unei infrastructuri de climatizare scalabile şi redundante, eficientă din punct 

de vedere energetic;  

- instalarea sistemului de detecție şi stingere incendiu cu gaz inert care să asigure 

protecția pentru întreaga infrastructură a fiecărui Centru de Date în parte;  

- implementarea sistemului de securitate fizică (control acces, monitorizare video, 

antiefracție etc.) pentru infrastructura dezvoltată;  

- implementarea rețelei de monitorizare și management a infrastructurii în cadrul 

facilității realizate;  

- realizarea infrastructurii IT&C scalabilă și de înaltă disponibilitate (echipamente de 

procesare, stocare, comunicații, software virtualizare) în cadrul fiecărui Centru de Date în parte;  

- achiziţia de licenţe şi echipamente specializate pentru securitate cibernetică 

perimetrală; 

- asigurarea securității cibernetice a CPG în toate etapele de dezvoltare și funcționare ale 

acestuia, prin raportare la confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor; 

- achiziţionarea de licenţe şi echipamente cu grad ridicat de complexitate tehnică, cu 

scopul de a asigura un nivel ridicat de securitate cibernetică prin prevenirea inclusiv a atacurilor 

cibernetice de tip APT; 

- implementarea unor mecanisme de protejare a datelor stocate sau în tranzit împotriva 
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activităților de exfiltrare, respectiv de alterare a acestora; 

- implementarea de mecanisme pentru detectarea și prevenirea atacurilor cibernetice, 

prin raportare la o abordare pe niveluri, conform conceptului Defence in Depth; 

- implementarea de mecanisme pentru managementul identității și al accesului; 

- implementarea tehnologiilor specifice asigurării securității cibernetice 

- implementarea de tehnologii specifice (CSPM, CASB, CWPP). 

- testare funcțională și de securitate 

Securitatea perimetrală a infrastructurii de baza și a furnizării modelelor de servicii IaaS 

și PaaS va fi asigurată de administratorul infrastructurii de CPG. 

 

Grupul țintă al investiției îl reprezintă administrația publică centrală și ecosistemul digital 

guvernamental. 

Perioada de operare a investiției este de 10 ani de la data finalizării implementării 

investiției. 

Toate termenele din documentația de atribuire (termenele de livrare, instalare, 

configurare, punere în funcțiune, asigurarea garanției și suportului) vor fi corelate la nivel de 

centru de date și vor viza realizarea și operaționalizarea completă, în mod gradual, a celor 4 

centre de date: 

I. Centrul de Date Principal 1 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2024 

II. Centrul de Date Principal 2 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2025 

III. Centrul de Date Secundar 1 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2023 

IV. Centrul de Date Secundar 2 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2024. 

 

6.3 Strategia de operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

6.3.1 Personal și instruire   

La nivelul STS există resurse umane înalt calificate și cu experiență în administrarea și întreținerea 

rețelelor de comunicații, precum și în implementarea și administrarea de centre de date și de 

infrastructuri complexe și performante IT&C, la nivel central și la nivel național. 

Centrele de date vor fi administrate de personal dedicat, de specialitate, propriu, autorizat și 

acreditat pentru echipamente de infrastructura pentru centrele de date (frigotehniști autorizați, 

electricieni autorizați ANRE pe Medie Tensiune și Joasă Tensiune, specialiști acreditați pentru sisteme 
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de securitate, ingineri de instalații, personal acreditat UPTIME INSTITUTE ATD – accredited tier designer 

și AOS – accredited operation specialist). 

Instruirea personalului responsabil cu exploatarea infrastructurii de bază 

Se va asigura instruirea a minim 20 de persoane din personalul responsabil cu exploatarea 

infrastructurilor (climatizare, electroalimentare, comunicații fizice, sisteme de securitate, etc) prin 

cursuri de exploatare și service layer 1 organizate de producătorul echipamentelor de climatizare 

(unități de tip C.R.A.C sau C.R.A.H) și electroalimentare (UPS-uri, sisteme de automatizare între sursele 

de tensiune, etc), precum și cursuri de exploatare sisteme de securitate (IDSAI, CCTV, control acces, 

anti-efracție).  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop: 

• pregătirea, certificarea și/sau atestarea personalului pentru a executa toate activităţile de 

exploatare și service layer 1 organizate de producătorul echipamentelor de climatizare (unități de tip 

C.R.A.C sau C.R.A.H) și electroalimentare (UPS-uri, sisteme de automatizare între sursele de tensiune, 

etc);  

• pregătirea, certificarea și/sau atestarea personalului pentru a executa toate activitățile de 

exploatare pentru sistemele de securitate (IDSAI, CCTV, control acces, anti-efracție).  

Instruirea va fi realizată de instructori autorizaţi de producătorii echipamentelor şi/sau ai 

sistemelor ce se vor instala, iar după finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate de 

participare/absolvire pentru toţi participanţii. 

Instruirea personalului responsabil cu exploatarea infrastructurii IaaS/PaaS 

Se va asigura instruirea a minim 100 de persoane din personalul responsabil cu administrarea 

infrastructurilor TIC aferente serviciilor IaaS/PaaS (sisteme de operare, software defined infrastructure, 

containere, etc) prin cursuri de implementare, administrare și exploatare  organizate de producătorul 

tehnologiilor utilizate.  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop pregătirea, certificarea și/sau atestarea 

personalului pentru a executa toate activităţile de administrare și exploatare. 

Instruirea va fi realizată de instructori autorizaţi de producătorii echipamentelor şi/sau ai 

tehnologiilor ce se vor instala, iar după finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate de 

participare/absolvire pentru toţi participanţii. 

În perioada de 3 ani de implementare a investiției STS va asigura minim 200 specialiști cu 

experienţă în domeniul IT&C, financiar, juridic, achiziții, management de proiect, etc. din cadrul 

structurilor responsabile pentru implementarea investiției.    

În perioada de 5 ani de sustenabilitate a investiției STS va asigura resursa umană necesară 

susținerii furnizării serviciilor CPG, estimată astfel:  
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Tabel nr. 9 Estimare personal implicat 
An Personal STS estimat care va fi 

implicat in furnizarea serviciilor CPG 

An 0 (anul final al 

perioadei de implementare a 

investiției 2025) 

227 

An 1 (2026) 263 

An 2 (2027) 270 

An 3 (2028) 278 

An 4 (2029) 287 

An 5 (2030) 297 

 

Totodată, în perioada de 5 ani de sustenabilitate a investiției, o parte din personalul STS cu 

responsabilități vizând operarea CPG va necesita o continuă pregătire profesională de specialitate,  

personal estimat astfel:  

Tabel nr. 10 Estimare personal instruit 

An Personal STS estimat care va 

fi implicat in furnizarea 

serviciilor CPG 

An 1 (2026) 119 

An 2 (2027) 126 

An 3 (2028) 132 

An 4 (2029) 139 

An 5 (2030) 147 

 

 

În perioada de sustenabilitate. SRI va asigura resursa umană pentru administrarea 

soluțiilor de securitate cibernetică, atribuțiile privind operarea soluțiilor urmând să fie asociate 

celor curente. Estimam ca sistemul va fi operat  de o echipa mai redusa, comparativ cu cea 

implicata in dezvoltare, formata din 28 persoane, cu un buget redus proportional (fata de 

ultimul an de implementare - 2025). 
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În perioada de 5 ani de sustenabilitate a investiției, o parte din personalul ADR cu 

responsabilități vizând operarea CPG va necesita o continuă pregătire profesională de 

specialitate. Personalul estimat a beneficia de pregătire va fi :  

An Personal ADR estimat care va fi implicat in 

furnizarea serviciilor CPG 

An 1 (2026) 110 

An 2 (2027) 120 

An 3 (2028) 130 

An 4 (2029) 140 

An 5 (2030) 150 

 

Pentru toate aplicațiile SaaS achiziționate și implementate de ADR instruirea va fi realizată 

de instructori autorizaţi ai dezvoltatorului/proprietarului aplicațiilor ce se vor instala, iar după 

finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate de participare/absolvire pentru toţi 

participanţii. 

Instruirea personalului responsabil cu administrarea componentei Help desk 

Se va asigura instruirea a minim 10 de persoane din personalul responsabil cu primirea 

tichetelor operator sau cu monitorizarea acestei componente prin cursuri de configurare, 

administrare și exploatare  organizate de producătorul tehnologiilor utilizate.  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop pregătirea, certificarea și/sau atestarea 

personalului pentru a executa toate activităţile de administrare și exploatare a aplicațiilor de 

tip Saas 

Instruirea personalului responsabil cu administrarea componentei Marketplace. 

Se va asigura instruirea a minim 50 de persoane din personalul responsabil cu primirea 

tichetelor operator sau cu monitorizarea acestei componente prin cursuri de configurare, 

administrare și exploatare  organizate de producătorul tehnologiilor utilizate.  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop pregătirea, certificarea și/sau atestarea 

personalului pentru a executa toate activităţile de administrare și exploatare a aplicațiilor de 

tip Saas. 

Instruirea personalului responsabil cu administrarea componentei hub de 

interconectare. 
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Se va asigura instruirea a minim 30 de persoane din personalul responsabil cu primirea 

tichetelor operator sau cu monitorizarea acestei componente prin cursuri de configurare, 

administrare și exploatare  organizate de producătorul tehnologiilor utilizate.  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop pregătirea, certificarea și/sau atestarea 

personalului pentru a executa toate activităţile de administrare și exploatare a aplicațiilor de 

tip Saas. 

Instruirea personalului responsabil cu administrarea componentei de jurnalizare și a 

componentei de notificare. 

Se va asigura instruirea a minim 10 de persoane din personalul responsabil cu primirea 

tichetelor operator sau cu monitorizarea acestei componente prin cursuri de configurare, 

administrare și exploatare  organizate de producătorul tehnologiilor utilizate.  

Activitatea de instruire/certificare are ca scop pregătirea, certificarea și/sau atestarea 

personalului pentru a executa toate activităţile de administrare și exploatare a aplicațiilor de 

tip Saas. 

Instruirea va fi realizată de instructori autorizaţi de producătorii echipamentelor şi/sau ai 

tehnologiilor ce se vor instala, iar după finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate 

de participare/absolvire pentru toţi participanţii. 

6.3.2 Resurse materiale 

Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul beneficiarilor: construcţii, utilaje şi echipamente, 

active fixe necorporale, etc. 

STS va pune la dispoziție spații fizice în cele 4 clădiri în care vor fi dezvoltate cele patru centre de 

date. 

ADR si SRI: conform Hotărârii de guvern privind guvernanta platformei de Cloud guvernamental. 

Partenerii vor utiliza echipamente și spații de lucru proprii pentru managementul proiectului și 

contractelor. 

 

6.3.3 Garanția sistemului        

În ceea ce privește produsele hardware și software TIC cu servicii de instalare, configurare, 

punere în funcțiune asociate, reprezentând soluțiile de implementare a infrastructurii TIC și de 

securitate ale CPG la nivel IaaS și PaaS: 

Toate termenele din documentația de atribuire (termenele de livrare, instalare, configurare, 

punere în funcțiune, asigurarea garanției și suportului) vor fi corelate la nivel de centru de date și vor 

viza realizarea și operaționalizarea completă, în mod gradual, a celor 4 centre de date: 
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I. Centrul de Date Principal 1 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2024 

II. Centrul de Date Principal 2 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2025 

III. Centrul de Date Secundar 1 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2023 

IV. Centrul de Date Secundar 2 va trebui amenajat și dotat până la 31.12.2024. 

Pentru fiecare centru de date se vor încheia contracte/contracte subsecvente prin intermediul 

cărora se vor achiziționa produsele hardware și software TIC necesare fiecărui centru de date în parte, 

având serviciile de instalare, configurare, punere în funcțiune incluse. 

În cadrul fiecărui contract/contract subsecvent aferent fiecărui centru de date, la finalizarea 

tuturor activităților de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune a produselor hardware și 

software TIC care fac obiectul contractului subsecvent respectiv, se va efectua recepția calitativă, prin 

semnarea procesului verbal de recepţie calitativă. Produsele vor fi livrate împreună cu certificatul de 

garanție. 

Dreptul de proprietate asupra produselor hardware și software livrate, instalate, configurate și 

puse în funcţiune va trece de la Furnizor la Achizitor, la data recepţiei calitative (data procesului verbal 

de recepție calitativă). 

Procesul verbal de recepţie cantitativă și calitativă aferent fiecărui contract/contract subsecvent 
aferent fiecărui centru de date va sta la baza plății contravalorii produselor hardware și software livrate 
și a serviciilor prestate. 

Garanția tehnică se acordă pentru toate produsele hardware și software recepționate în baza 
contractelor/contractelor subsecvente aferente centrelor de date, de la data semnării procesului verbal 
de recepţie calitativă aferent fiecărui contract, pentru o perioadă de 5 ani. 

 

Toate produsele hardware și software livrate (echipamente și aplicații informatice) și serviciile 

prestate în baza contractelor subsecvente vor beneficia de perioada de garanţie şi suport tehnic, fără 

nici un cost suplimentar pentru Autoritatea contractantă.  

Contractantul va garanta că produsele livrate sunt conforme cu specificaţiile tehnice din 

documentația descriptivă, asumate prin propunerea tehnică, şi că nici un produs hardware și software 

nu va eşua în a executa sarcinile specifice din cauza defectelor în material şi manoperă, în situaţia în 

care este corect utilizat pe perioada de garanţie. 

Garanţia se aplică asupra tuturor produselor hardware, inclusiv accesoriilor şi materialelor de 
instalare, tuturor aplicaţiilor/componentelor software, serviciilor și accesoriilor de instalare, 
configurare, testare , punere în funcţiune şi operaţionalizare. 

Garanţia acordată nu va putea fi condiţionată de activităţi de revizie sau întreţinere periodică pe 

care Contractantul le poate pune în sarcina Autorității contractante.  

Pe durata perioadei de garanţie, Contractantul va repara sau înlocui, pe cheltuiala sa exclusivă, 

orice echipament defect, componentă sau subansamblu al acestuia defect, inclusiv orice accesoriu sau 
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material de instalare care se dovedeşte a fi defect sau neconform cu specificaţiile tehnice fără 

returnarea echipamentelor/componentelor defecte, şi de asemenea, să refacă/optimizeze orice 

funcţionalitate a produselor hardware și software furnizate, care nu mai îndeplineşte în mod 

corespunzător cerinţele documentației descriptive (ex: erori acumulate, disfuncţionalităţi constatate în 

timp/sau survenite în urma unui update, etc). 

Contractantul va corecta gratuit pentru toate produsele livrate toate erorile, defectele şi 

neconformităţile constatate, cu excepţia cazurilor în care defectele se datorează în mod exclusiv utilizării 

inadecvate/necorespunzătoare de către personalul Achizitorului. 

Asistenţa tehnică şi suportul vor include în mod obligatoriu şi servicii proactive, menite să 

preîntâmpine apariţia de disfuncţionalităţi în exploatarea produselor hardware și software livrate, şi să 

identifice potenţialele probleme înainte de manifestarea lor. 

Pe timpul perioadei de garanţie, Furnizorul asigură, fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor:  

ü garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele produselor livrate în conformitate 

cu specificaţiile producătorului acestora;  

ü suport tehnic de specialitate pentru echipamentele livrate;  

ü update-urile de firmware/software pentru toate echipamentele furnizate, dacă acestea 

există, acestea vor fi puse la dispoziție și implementate în maxim 30 de zile de la apariție. 

Contractantul nu va factura către Autoritatea contractantă niciunul din costurile aferente 

îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a garanţiei. Sunt exceptate de la condiţiile de asigurare a garanţiei 

defectele cauzate de depozitarea, manipularea sau exploatarea greşită a produselor de către 

Autoritatea contractantă. 

În ceea ce privește echipamentele tehnologice, inclusiv servicii și lucrări de amenajare, instalare, 

înlocuire și punere în funcțiune asociate, reprezentând infrastructura tehnologică de suport a 

infrastructurii TIC și de securitate ale CPG, acestea vor avea suportul tehnologic inclus, pe perioada de 

garanție și până când producătorul declară echipamentul EoS (End of Support), cu SLA de 4h la 

intervenție 24/7/365, pentru un număr nelimitat de intervenții.  

Garanția sistemului la nivelul SaaS 
 Garanţia va avea o durată de 5 ani și se aplică asupra tuturor soluțiilor (echipamente, applicance, 

aplicaţii/componente software) și serviciilor (analiză, dezvoltare, instalare, configurare, testare,  punere în 

funcţiune ). Garanția se aplică de la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă a 

soluțiilor livrate și puse în funcțiune / /serviciilor prestate. 

În ceea ce privește produsele software cu servicii de analiza, dezvoltare, instalare, configurare, 

testare și punere în funcțiune, reprezentând soluțiile de securitate cibernetică destinate infrastructurii TIC 

și de securitate ale CPG la nivel SaaS, garanția acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor 

în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: 
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i. dezvoltări suplimentare , inclusiv achiziții/inchirieri servicii/produse/lucrări necesare pe durata 

intervenției (dacă este aplicabil); 

ii. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 

iii.  furnizarea unor noi componente si servicii; 

iv. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 

v. punerea funcționalităților în starea inițială;. 

Garanţia pentru software va include: 

- dreptul de a semnaliza şi a cere rezolvarea problemelor de nefuncţionalitate din cauza bug - urilor 

software prin anunţarea acestora la centrul de suport al Furnizorului. Acesta va asigura acces 24/7 în 

centrul online de suport al producătorului software, cu posibilitatea deschiderii de cazuri pentru 

raportarea problemelor apărute în funcționare şi solicitarea rezolvării acestora în funcție de nivelul de 

severitate. Istoricul cazurilor de suport va fi accesibil de către beneficiar pe toată perioada de suport activ 

al software-ului ofertat. 

- dreptul de face actualizări la versiuni minore şi majore ale software-ului, pentru o perioadă de 

minim 5 ani, începând cu data punerii în funcţiune a întregului sistem. În cazul unei subscripţii aceasta va 

fi menţinută activă pentru o perioadă de minim 5 ani, începând cu data punerii în funcţiune a întregului 

subsistem, cu servicii de subscripţie anuală incluse, pentru fiecare echipament şi pentru fiecare 

funcţionalitate menţionate în prezentul caiet de sarcini. În cazul în care nu sunt menţionate se va considera 

un număr nelimitat de utilizatori. 

Produsele furnizate vor fi la ultima versiune stabilă. Furnizorul va pune la dispoziție toate licenţele 

software necesare menţinerii tuturor funcţionalităţilor solicitate pentru asigurarea securităţii  prin 

prevenirea, detecţia şi eliminarea ameninţărilor şi/sau vulnerabilităţilor specifice acestora. 

Furnizorul va asigura suport tehnic pe toată perioada de garanție și va răspunde în timp util la orice 

incident semnalat de Beneficiar. 

Dezvoltare, Livrare, instalare, configurare, testare și punere în funcţiune şi operaţionalizarea 

sistemului: 

Furnizorul are obligaţia de a dezvolta, livra, instala, configura, testa, pune în funcţiune şi 

operaţionaliza platformelor, respectând datele din graficul de implementare .  

Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiar şi evaluarea stadiului activităţilor, 

în sensul respectării termenelor stabilite pentru implementare care fac obiectul contractului, se face prin 

raportare la conţinutul graficului de implementare acceptat. În cazul în care, pe parcursul duratei 

contractului, beneficiarul constată că implementarea nu respectă graficul de implementare , beneficiarul 

are obligaţia de a solicita Furnizorului să prezinte graficul actualizat, iar Furnizorul are obligaţia de a 

prezenta graficul revizuit, în vederea finalizării implementării la data stabilită în contract. 
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Documentaţia furnizată de Furnizor trebuie să includă manualul de  instalare, configurare și utilizare 

în format electronic. 

Documentația de utilizare: Furnizorul va livra versiunea electronică a manualului de utilizare care 

va cuprinde pașii de urmat de către utilizatori în vederea exploatării produsului. 

Documentația de instruire: Furnizorul va livra în format electronic documentația de instruire, după 

ce a fost aprobată în prealabil de către beneficiar. 

Condiţii de livrare a componentelor software: 

Licenţele software împreună cu dreptul de folosinţă al acestora se vor transfera Beneficiarului la 

livrarea produsului. Furnizorul va face dovada că Beneficiarul este îndreptăţit să utilizeze produsele 

software ofertate prin prezentarea la livrare a unui document/raport ce identifică în sistemele 

producătorului licenţele ca având client final Beneficiarul. 

6.3.4 Situația utilităților și analiza de consum  

Trei dintre cele 4 centre de date vor necesita consum de energie electrică de medie tensiune iar 

al patrulea centru de date va necesita consum de joasă tensiune. 

În perioada de 5 ani de sustenabilitate a investiției STS se estimează un consum de energie 

electrică prezentat și cuantificat valoric, în lei fără TVA, în cadrul subcapitolului 4.6 Analiza cost 

beneficiu.  

6.3.5 Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurării capacității tehnice       

Conform Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcționarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate 

juridică, ce organizează şi coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru 

autorităţile publice din România şi alţi utilizatori prevăzuţi de lege, având capacitatea de a întreprinde 

acţiuni legale. 

Instituţia are structură militară şi face parte din Sistemul Naţional de Apărare. Activitatea sa este 

organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Controlul asupra activităţii instituţiei 

se exercită de către Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa 

naţională ale celor două Camere. 

Conducerea STS este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de 

ordonator principal de credite, în condiţiile legii. 

STS are capacitatea de a acoperi domeniile tehnice din cadrul investiției, dispunând la nivelul 

direcţiilor de specialitate din structură de personal cu experienţă relevantă în domeniile tehnice care 

fac obiectul investiției, respectiv al managementului proiectelor cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile.  
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Sustenabilitatea din punctul de vedere al asigurării capacității tehnice la nivelul SaaS – componenta 

de securitate cibernetică: 

Conform art. 1 din Legea nr. 14/1992 Serviciul Român de Informații (SRI) are statut de instituţie 

publică, fiind serviciul organizat de stat specializat în domeniul informaţiilor privitoare la siguranţa 

naţională a României, componentă a sistemului naţional de apărare. 

 SRI este condus de un director cu rang de ministru, are structură militară şi face parte din 

Sistemul Naţional de Apărare. Activitatea sa este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării. Controlul asupra activităţii instituţiei se exercită de către Parlamentul României. 

Partenerii – unitățile proprii ale SRI vor asigura resursele, astfel: 

- resursele umane prin echipele de implementare si prin integrarea exploatarii/ operarii in 

cadrul activitatii; 

- resursele materiale si financiare pentru asigurarea mentenantei si functionarii sistemului vor 

fi asigurate de către MCID, ADR și STS prin cuprinderea in bugetele proprii a sumelor necesare. 

Garantiile vor fi asigurate prin contractul/contractele incheiate pe perioada implementarii cu diversi 

furnizori. 

Sustenabilitatea din punct de vedere al asigurării capacităţii tehnice: După caz, toate soluţiile 

hardware şi software vor include servicii de suport tehnic în perioada de implementare și de garanție, 

urmând ca pentru perioada de sustenabilitate rămasă, să fie asigurate prin mijloace proprii de către 

MCID, ADR și STS și/sau prin contractare, în condiţiile alocării sumelor necesare de către Ministerul 

Finanţelor Publice în cadrul bugetelor anuale solicitate, asigurând:  

- suport on-line şi on-site cu precizarea timpilor de răspuns, intervenţie şi de remediere în cazul 

unor probleme tehnice;  

- actualizările aferente soluţiilor hardware şi software prin aplicarea de patch-uri, migrarea 

către noi versiuni şi rezolvarea problemelor ce pot fi întâlnite pe parcurs;  

- asistenţă tehnică privind asigurarea disponibilităţii sistemului şi prevenirii defectelor în 

funcţionare;  

- garanţia resurselor hardware. 

Fiecare dintre instituțiile care au achiziționat echipamentele, cât și cele care au calitate de 

utilizatori, răspund de buna funcționare a echipamentelor achiziționate, respectiv, puse la dispoziție. 

Entitățile/ instituțiile care vor utiliza echipamentele (altele decât unitățile Serviciului) se angajează prin 

declarații oficiale că se vor implica în realizarea proiectului, vor pune la dispoziție spațiile necesare și 

că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. 

Transferabilitatea rezultatelor:  

Asigurarea securităţii cibernetice trebuie să constituie rezultatul unor abordări bazate pe 
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evaluarea riscurilor, prioritizarea resurselor, implementarea şi monitorizarea eficienţei măsurilor de 

securitate identificate prin aplicarea managementului de risc şi respectarea următoarelor principii:  

- coordonarea: activităţile se realizează într-o concepţie unitară, pe baza unor planuri de 

acţiune convergente destinate asigurării securităţii cibernetice, în conformitate cu atribuţiile şi 

responsabilităţile fiecărei entităţi;  

- cooperarea: toate entităţile implicate colaborează pentru asigurarea unui răspuns adecvat la 

ameninţările din spaţiul cibernetic;  

- eficienţa: demersurile întreprinse vizează managementul optim al resurselor disponibile;  

- prioritizarea: eforturile se vor concentra asupra securizării infrastructurilor cibernetice ce 

susţin infrastructurile critice naţionale şi europene;  

- diseminarea: asigurarea transferului de informaţii, expertiză şi bune practici în scopul 

protejării infrastructurilor cibernetice;  

- protejarea valorilor: politicile de securitate cibernetică vor asigura echilibrul între nevoia de 

creştere a securităţii în spaţiul cibernetic şi prezervarea dreptului la intimitate şi alte valori şi libertăţi 

fundamentale ale cetăţeanului;  

- asumarea responsabilităţii: toţi deţinătorii şi utilizatorii de infrastructuri cibernetice trebuie 

să întreprindă măsurile necesare pentru securizarea infrastructurilor proprii şi să nu afecteze 

securitatea infrastructurilor celorlalţi deţinători sau utilizatori;  

- separarea reţelelor: reducerea probabilităţii de manifestare a atacurilor cibernetice, specifice 

reţelei internet, asupra infrastructurilor cibernetice care asigură funcţiile vitale ale statului, prin 

utilizarea unor reţele dedicate; 

- proiectul poate constitui un exemplu de bune practici în domeniul securității cibernetice, din 

perspectiva promovării și consolidării culturii de securitate cibernetică. 

6.3.5.1 Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane    

Coordonarea implementării investiției va fi asigurată de o echipă de management și de 

implementare formată din specialişti cu experienţă în implementarea de proiecte finanţate din fonduri 

externe nerambursabile și în domeniile tehnice care fac obiectul investiției.  

Echipa de management va beneficia permanent de sprijinul conducerii Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, astfel încât rezultatele aşteptate şi obiectivele investiției să fie atinse.  

Conducerea proiectului se sprijină pe un colectiv de minim 200 specialiști cu experienţă în 

domeniul IT&C, financiar, juridic, achiziții, management de proiect, etc. din cadrul structurilor 

responsabile pentru implementarea investiției.    

Personalul cu atribuţii în utilizarea/administrarea/întreținerea sistemului va avea atribuţii bine 

definite în cadrul fişelor de post.   
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În ceea ce privește resursele aflate în responsabilitatea ADR și SRI, managementul proiectului 

va fi asigurat prin: 

- desemnarea în funcții a unor persoane cu experiență, conform competențelor şi stabilirea 

atribuţiilor acestora în fişa postului ; 

- alocarea resurselor necesare; 

- stabilirea în graficul de activităţi a unor perioade realiste pentru implementarea activităţilor; 

- organizarea periodică de întâlniri în vederea monitorizării stadiului de implementare a 

proiectului, încadrarea în termenele specificate în Planul de activităţi/ Graficul Gantt. 

Managementul proiectului este asigurat de specialiști cu experiență în implementarea de 

proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile și în domeniile tehnice care fac obiectul 

investiției  

Membrii echipei îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile din fişa postului, 

care este specifică fiecărui post in parte. 

 Pentru asigurarea sustenabilității, SRI prin Centrul Național Cyberint va asigura resursa umană 

necesară. Alocarea acesteia va fi în funcție de nevoile identificate iar intervenția va fi efectuată 

conform procedurilor. 

În ceea ce privește Liderul ADR: 

Coordonarea implementării investiției va fi asigurată de o echipă de management și de 

implementare formată din specialişti cu experienţă în implementarea de proiecte finanţate din fonduri 

externe nerambursabile și în domeniile tehnice care fac obiectul investiției.  

Echipa de management va beneficia permanent de sprijinul conducerii ADR, astfel încât 

rezultatele aşteptate şi obiectivele investiției să fie atinse.  

Conducerea proiectului se sprijină pe un colectiv de minim 50 specialiști cu experienţă în 

domeniul IT&C, financiar, juridic, achiziții, management de proiect, etc. din cadrul structurilor 

responsabile pentru implementarea investiției, cât și pe sprijinul experților Taskforce - MCID.    

Personalul cu atribuţii în utilizarea/administrarea/întreținerea sistemului va avea atribuţii bine 

definite în cadrul fişelor de post 

6.3.5.2 Sustenabilitatea financiară a proiectului   

STS elaborează și fundamentează proiectul bugetului propriu de cheltuieli, fondurile necesare 

pentru desfășurarea activității fiind asigurate de la bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile. 

STS, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este finanțat din bugetul 

de stat, având buget propriu de cheltuieli aprobat în baza Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

prin legile anuale de aprobare a bugetului de stat.  
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STS va asigura fluxurile financiare necesare pe perioada derulării investiției, iar ADR si SRI  conform 

Hotărârii de guvern privind guvernanta platformei de Cloud guvernamental. 

SRI elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de cheltuieli, fondurile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii fiind asigurate de la bugetul de stat şi din fonduri externe 

nerambursabile și are potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, calitatea de 

ordonator principal de credite. Va asigura fluxul financiar necesar implementării proiectului. 

Mentenanţa soluţiei informatice şi a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului va fi asigurată 

prin cuprinderea in bugetele proprii a sumelor necesare, în condiţiile alocării sumelor necesare de către 

Ministerul Finanţelor Publice în cadrul bugetelor anuale solicitate. 

ADR va asigura fluxurile financiare necesare pe perioada derulării investiției, responsabilitatile 

fiind stabilite conform Hotararii de guvern privind guvernanta platformei de Cloud guvernamental 

6.3.5 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Conform Declarațiilor de angajament, instituțiile partenere în implementarea proiectului se 

angajează să realizeze următoarele: 

- să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 

- să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care îi revin, 

aferente proiectului; 

- să finanţeze cheltuielile ce revin partenerului până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât 

să se asigure implementarea optimă a proiectului; 

- să asigure funcționalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel puțin durata minimă normată 

de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare, perioada fiind măsurată 

începand cu data livrării acestora (semnarea procesului de recepționare și punere în funcțiune de către 

entitatea beneficiară); 

- să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

- să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse 

umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

- să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele 

încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii; 

- să notifice OIPSI/MCID asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la apariția acesteia. 

 

VII. Concluzii și recomandări 

În concordanță cu prevederile menționate la jalonul nr. 143 și în perspectiva atingerii jalonului nr. 

153 din PNRR opțiunea aleasă este o soluție hibridă constând într-o platformă privată de Cloud 
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Guvernamental, administrată de statul român, realizată în patru centre de date ale STS și interconectată 

la nivel de servicii cu platforme publice de cloud cu respectarea sensibilității datelor și a principiilor 

tehnologice privind: re-host / re-platform / re-factor / re-purchase / retain / retire. 

Produsele software realizate de mediul privat vor fi puse la dispoziția utilizatorilor Cloud-ului 

Guvernamental prin intermediul unui catalog de aplicații/servicii administrat de către ADR, după ce în 

prealabil au fost validate din punct de vedere al compatibilității cu Cloud-ul Guvernamental de către 

ADR, precum și al securității cibernetice de către SRI. ADR poate apela la servicii de suport de la STS sau 

din mediul privat în realizarea testelor de performanță și compatibilitate cu Cloud-ul Guvernamental. 

VIII. Referințe diferite din punct de vedere tehnologic 

  - N/A 
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