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LEGE  

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

      Art. 1. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul de specialitate al 
statului, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, ce planifică, 
organizează, desfăşoară, coordonează şi controlează activităţile în domeniul 
telecomunicaţiilor speciale. 

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dezvoltă, administrează, furnizează 
infrastructură, rețele, sisteme, aplicații şi servicii de comunicaţii și tehnologia informației 
securizate pentru conducerea statului, componentele sistemului național de apărare, 
ordine publică și securitate națională, pentru autoritățile publice, precum și pentru alți 
beneficiari prevăzuți în Anexa nr. 1. 

Art. 2. – (1) Telecomunicaţiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepţii, 
procesări, stocări de date, semne, semnale, scrieri, mesaje, imagini, sunete sau informaţii 
de orice natură, realizate prin orice mediu și în orice tehnologie, cu soluții de securitate 
asociate, care emană de la conducerea statului, care sunt furnizate pentru susținerea 
funcțiilor statului ori pentru asigurarea cooperării în exercitarea atribuțiilor, obligațiilor sau 
competențelor utilizatorilor prevăzuți în Anexa nr. 1.  

 (2) Telecomunicațiile speciale asigură furnizarea de servicii, interconectarea și 
interoperabilitatea sistemelor de comunicații și tehnologia informației pentru beneficiarii 
prevăzuti în Anexa nr. 1. 

Art. 3. – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură securitatea sistemelor și 
serviciilor de comunicații și tehnologia informației furnizate și garantează accesul 
securizat, confidenţialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor.    

Art. 4. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este singura autoritate care 
emite norme tehnice și de securitate obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale. 

(2) Telecomunicațiile speciale sunt exceptate de la regimul licenţelor și al 
autorizaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare, în domeniul comunicațiilor 
electronice. 

Art. 5. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are atribuţii în domeniul apărării 
și securităţii naţionale, are structură militară și face parte din sistemul național de apărare, 
ordine publică și securitate națională. 

(2) Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este organizată şi 
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării și este controlată de Parlamentul 
României prin comisiile de apărare, ordine publică și securitate națională. 
 (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea cu respectarea 
Constituţiei României, a legilor ţării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi 
ale Guvernului, precum şi a regulamentelor militare generale. 
        
 

CAPITOLUL II 
COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

 
Art. 6. – (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale colaborează cu instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale, cu autorităţile publice şi cu unităţile aflate în administrarea, subordinea, 
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coordonarea sau sub autoritatea acestora, cu entitățile cu atribuții în managementul 
situațiilor de urgență, cu operatorii şi furnizorii de servicii şi de reţele de comunicaţii 
electronice şi audiovizuale, precum şi cu alte entițăți juridice din ţară şi din străinătate.  

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale poate stabili relaţii de cooperare în 
domeniul specific de activitate cu instituţii similare din străinătate şi poate încheia acorduri 
de cooperare cu acestea, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării. 

(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
se poate afilia sau poate deveni membru al consorțiilor, organizaţiilor şi organismelor 
profesionale din țară și străinătate sau poate participa la programe sau activități de 
cooperare organizate de agenții sau alte structuri internaționale, cu informarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.  

Art. 7. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organ de mobilizare și 
elaborează  propriul cadru de mobilizare.  

 (2) Serviciul de Telecomunicații Speciale stabilește împreună cu instituțiile din 
domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale domeniile de cooperare la 
mobilizare.  

(3) Activitățile privind completarea cu resurse, evidența personalului cuprins în 
documentele de mobilizare și desfășurarea acțiunilor la mobilizare se realizează în baza 
instrucțiunilor proprii, elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 8. – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii: 

a) elaborează cadrul de reglementare și/sau criteriile de repartizare a serviciilor 
prevăzute în Anexa nr. 2, altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare, pentru 
beneficiarii prevăzuți în Anexa nr. 1 și le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării;  

b) asigură, cu prioritate, servicii de telecomunicaţii speciale și de cooperare 
pentru Centrul Național Militar de Comandă și pentru celelalte structuri naționale cu rol 
de conducere, la nivel strategic, a acțiunilor desfășurate la instituirea stării de alertă, stării 
de urgenţă sau de asediu, în caz de agresiune armată, precum şi la declararea stării de 
mobilizare sau a stării de război; 

c) realizează interconectarea și interoperabilitatea cu alte reţele de comunicații 
sau servicii și sisteme de tehnologia informației din exteriorul României pentru 
îndeplinirea unor misiuni de cooperare sau colaborare stabilite prin hotărâri ale Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării, pentru aplicarea prevederilor unor acte normative sau pentru 
îndeplinirea unor angajamente ale României;  

d)  asigură, pe bază de acorduri, consultanţă, analiză şi asistenţă de specialitate 
în domeniul său de competenţă, pentru beneficiari; 

e) asigură măsurile privind securitatea naţională în domeniul său de activitate, 
conform legislaţiei în vigoare; 

f) asigură identificarea, prevenirea şi înlăturarea riscurilor şi ameninţărilor la 
adresa infrastructurii, rețelelor, sistemelor, aplicațiilor și serviciilor furnizate sau aflate în 
administrare;  

g) aplică propriile politici şi implementează măsuri de securitate fizică, informatică, 
cibernetică și a comunicațiilor pentru rețelele, sistemele, aplicațiile și serviciile pe care le 
administrează;    

h) execută inspecții de securitate și controlul tehnic antiinterceptare în rețelele de 
telecomunicații speciale, pentru asigurarea securității și confidenţialităţii serviciilor 
furnizate beneficiarilor; 

i) asigură protecţia radioelectrică a echipamentelor de radiocomunicaţii ce 
utilizează frecvenţele radio destinate telecomunicaţiilor speciale şi avizează stabilirea 
amplasamentelor staţiilor radio de bază ale operatorilor de comunicaţii electronice, în 
scopul evitării interferenţelor prejudiciabile în reţelele de telecomunicaţii speciale; 
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j) asigură, la nivel național, managementul spectrului radio alocat 
telecomunicaţiilor speciale, precum și serviciul de monitorizare a spectrului administrat și 
pe cel al beneficiarilor, la solicitarea acestora, pe bază de acord; 

k) participă la punerea în aplicare a măsurilor privind interzicerea, pe perioadă 
limitată, a utilizării unor benzi de frecvenţe în cazul în care securitatea naţională impune 
adoptarea acestei măsuri;  

l) organizează şi conduce pregătirea pentru îndeplinirea misiunilor şi mobilizarea 
proprie, în conformitate cu prevederile legale; 

m) desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare şi inovare în 
comunicații, protecția informațiilor clasificate, securitate cibernetică și tehnologia 
informației; 

n)  desfășoară activități de producție a echipamentelor și dezvoltare de servicii 
necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;  

o) desfăşoară activităţile specifice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă; 

p) realizează interconectarea cu rețele publice de comunicații electronice sau 
servicii și sisteme de tehnologia informației;  

q) asigură serviciile de telecomunicații speciale în vederea îndeplinirii funcţiilor de 
sprijin pentru componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;     

r) realizează, administrează, exploatează, furnizează și asigură rețele, 
infrastructuri, sisteme, servicii și aplicații, în diferite tehnologii informatice și de 
comunicații, cu soluții de securitate asociate de tipul celor furnizare în Anexa nr. 2; 

s) asigură servicii de încredere calificată;  

t) desfăşoară activităţi de creare, dezvoltare, evaluare tehnică și de securitate a 
pachetelor, produselor şi profilelor de protecţie criptografică sau INFOSEC, pentru 
domeniile comunicații și tehnologia informației;  

u) asigură servicii de evaluare TEMPEST pentru sistemele aflate în administrare 
și pentru cele ale beneficiarilor, la solicitarea acestora; 

v)  asigură audit de securitate a rețelelor și sistemelor informatice proprii și pentru 
cele ale beneficiarilor, la solicitarea acestora; 

w) îndeplinește, în calitate de Autoritate Publică Responsabilă, responsabilitățile 
care îi revin pe linia protecției infrastructurilor critice, potrivit legislației în vigoare;  

x) realizează dispozitive temporare de comunicații și tehnologia informației în 
regim fix sau de mobilitate, la solicitarea autorităților cu atribuții în managementul 
situațiilor de urgență și a altor tipuri de risc. 

Art. 9. – (1) Pentru exercitarea actului de conducere neîntreruptă a statului, în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 8, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
asigură dispozitive temporare de telecomunicaţii speciale, în regim fix sau de mobilitate, 
pentru Preşedintele României, Preşedintele Senatului României, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Prim-ministrul Guvernului României, atât pe teritoriul național, cât și în afara 
acestuia.  

(2)  Prevederile alin. (1) se pot aplica și altor funcții din ierarhia conducerii statului, 
cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.  
 

 
CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 

Art. 10. – Structura generală a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, atribuţiile 
componentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de 
război, regimul reţelelor, sistemelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi 
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mobilizarea serviciului se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare care se 
aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea directorului 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

Art. 11. – (1) Conducerea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este asigurată 
de un director, cu rang de secretar de stat, numit de către Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării, la propunerea preşedintelui acestuia. 

(2) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale răspunde în faţa Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării pentru activitatea instituţiei şi prezintă acestuia rapoarte 
anuale.  

(3) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale angajează instituția în 
relaţiile cu persoanele juridice sau fizice.  

(4) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale poate aduce modificări în 
interiorul structurilor organizatorice, în limita efectivelor totale stabilite. 

(5) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dispune de un aparat de 
lucru format din structuri pentru reglementare, control, audit, asistenţă juridică şi 
cercetare penală specială, relaţii internaţionale, relaţii publice, secretariat și resurse 
umane.  

(6)  În scopul asigurării protecţiei contrainformative a activităţii, a infrastructurilor 
aflate în administrare şi a personalului instituției, în aparatul de lucru al directorului este 
organizată și funcționează o structură specializată.   

Art. 12. – (1) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale are calitatea de 
ordonator principal de credite, în condițiile legii. 

(2) Unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale ai căror șefi au calitatea de 
ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de credite se stabilesc prin ordin al directorului 
Serviciului de Telecomunicații Speciale și au personalitate juridică.   

Art. 13. – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are în compunere unităţi militare 
situate în Bucureşti şi în teritoriu, care îşi desfăşoară activitatea în spaţii proprii, închiriate 
sau puse la dispoziţie cu titlu gratuit de alte entități juridice. 

 (2) Serviciul de Telecomunicații Speciale poate avea în compunere structuri, 
unități de învățământ acreditate, unităţi de cercetare-dezvoltare, precum şi alte entități, 
constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al directorului Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, în condițiile legii.  

Art. 14. – (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale este ajutat de un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul său, 
precum şi de doi adjuncţi. 

(2) Prim-adjunctul şi adjuncţii au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea directorului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. 

(3) În Serviciul de Telecomunicaţii Speciale funcţionează Consiliul director, ca 
organ deliberativ, şi Biroul executiv care asigură conducerea operativă a instituţiei.  

(4) Componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Consiliului director şi 
Biroului executiv se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate prin 
ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

Art. 15. – În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale emite, potrivit legii, ordine. 
 
 
          CAPITOLUL IV 

PERSONALUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 
 

Art. 16. – (1) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este format din 
cadre militare şi personal contractual. 
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(2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au toate drepturile și 
îndatoririle stabilite pentru militarii forțelor armate și își desfășoară activitatea în condițiile 
prevăzute de lege și de regulamentele militare.  

(3) Pentru personalul contractual se aplică prevederile Codului muncii, precum și 
ale celorlalte acte normative din domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale.  

(4) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia de a asigura 
confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale, interceptarea comunicaţiilor fiindu-le 
interzisă. 
 (5) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia de a păstra cu 
stricteţe secretul de stat, secretul de serviciu și secretul profesional, inclusiv după 
încetarea, în orice mod, a activității și de a promova etica și integritatea în desfășurarea 
activităților și a misiunilor specifice.   

(6) Prin secret profesional, în sensul prezentei legi, se înțelege totalitatea 
informațiilor produse sau accesate cu ocazia sau pentru desfășurarea activităților 
specifice instituției, a căror divulgare sau diseminare în afara cadrului legal este aptă să 
producă prejudicii instituției, beneficiarilor serviciilor de telecomunicații speciale, precum 
și altor persoane. 
 (7) În executarea misiunilor specifice şi a atribuţiilor de serviciu, personalul 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale utilizează pentru identificare legitimaţia de 
serviciu. 

Art. 17. – Prevederile statutului cadrelor militare se aplică și personalului militar 
din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

Art. 18. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează un sistem propriu 
de instruire şi de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare în activitate, în rezervă şi a 
personalului contractual. 

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale poate forma resursă umană specializată 
în instituțiile de profil proprii sau al altor instituții din cadrul sistemului național de apărare, 
ordine publică și securitate națională, precum și în instituțiile civile de învățământ 
acreditate. 

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale conduce instituţiile proprii de învăţământ 
de specialitate. 

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează programe de instruire și 
formare recunoscute, pentru personalul propriu și pentru personal care nu este încadrat 
în instituție. 

(5) Pregătirea profesională continuă se poate realiza prin instituţiile de specialitate 
aparţinând structurilor proprii sau din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică 
și securitate națională, învăţământului universitar sau, după caz, în colaborare cu entități 
juridice de specialitate din ţară sau din străinătate. 

(6) Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale care îşi desfăşoară 
activitatea în specialităţi ce presupun înscrierea în colegii şi asociaţii profesionale sau 
care presupun dobândirea și menținerea unor certificări și competențe profesionale 
beneficiază de decontarea taxelor necesare pentru înscriere, a cotizaţiilor periodice și a 
taxelor necesare pentru dobândirea și menținerea respectivelor certificări și competențe, 
în condițiile stabilite prin ordin al directorului Servciului de Telecomunicatii Speciale. 

Art. 19. – Regulamentul privind descrierea şi portul uniformelor se aprobă prin 
ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
           Art. 20. – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale stabileşte, prin ordin al directorului 
instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice și regulamentul de acordare și retragere 
a acestora. 

Art. 21. – (1) Personalul instituției are dreptul de a se asocia, în condițiile legii, 
pentru a constitui case de ajutor reciproc sau alte asociații, care pot funcționa în spații 
puse la dispoziție, cu titlu gratuit și cu suportarea costului utilităților de către instituție, în 
condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei.  
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(2) Din comisia de cenzori a caselor de ajutor reciproc, face parte, obligatoriu, și 
un reprezentant desemnat de șeful structurii financiare. 

(3)  Din comisia de cenzori a celorlate asociații, fac parte, obligatoriu, câte un 
reprezentant desemnat de către șefii structurilor juridice și financiare.  
 
 
          CAPITOLUL V 

ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂ 
 

           Art. 22. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale elaborează şi fundamentează 
proiectul bugetului propriu, la nivel de titluri de cheltuieli, asigură finanţarea unităţilor din 
structură, coordonează şi controlează modul de angajare şi utilizare a fondurilor aprobate 
prin legea bugetului de stat, de către ordonatorii de credite din subordinea sa. 

(2) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe 
nerambursabile şi din alte surse legal constituite. 

(3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale primeşte şi administrează bunuri 
proprietate publică şi privată a statului sau ale unităților administrativ-teritoriale, putând 
să le concesioneze, închirieze sau să le dea în folosință, în funcție de regimul lor juridic 
și poate efectua în condiţiile legii, prestaţii de servicii de telecomunicaţii pentru persoane 
juridice publice sau private. 
 (4) Veniturile realizate din prestaţiile prevăzute la alin. (3) au destinația prevăzută 
de lege. 

(5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale stabileşte norme de asigurare, înzestrare 
şi consum, pentru tehnica, activităţile şi personalul propriu, precum şi norme de utilizare 
şi mentenanţă pentru echipamentele, instalaţiile şi alte mijloace din dotare.  

Art. 23. – Construcţiile, terenurile, celelalte active fixe şi activele circulante aflate 
în administrare constituie patrimoniul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

Art. 24. – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale poate constitui ori prelua în 
administrare spaţii de cazare proprii pentru odihnă şi recreere a personalului, amenajări 
recreativ-sportive, fundaţii și asociații culturale și sportive, locuinţe de serviciu şi de 
intervenţie, în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 25. – Asistența medicală a personalului Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale se asigură prin rețeaua sanitară proprie, precum și prin colaborare cu alte unități 
medicale.  

Art. 26. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dispune de parc propriu de 
mijloace de transport destinat îndeplinirii misiunilor specifice. 

(2) Mărimea flotei auto şi tipul mijloacelor de transport se aprobă de către directorul 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prin tabelele de înzestrare ale unităţilor din 
subordine. 

Art. 27. – (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are în dotare tehnică, 
echipamente, armament și muniție, pentru îndeplinirea misiunilor specifice și protecția 
personalului și a obiectivelor din responsabilitate. 

(2) Paza perimetrală a obiectivelor proprii se realizează cu efective specializate 
asigurate de Ministerul Afacerilor Interne, pe bază de protocol. 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 28. – Serviciile de telecomunicații speciale sunt furnizate, în limita resurselor 

disponibile, asigurându-se, cu prioritate, pentru Parlamentul României, Președintele 
României, Guvernul României, Administrația Prezidențială, instituțiile din sistemul 
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național de apărare, ordine publică și securitate națională și cele din Sistemul Național 
de Management al Situațiilor de Urgență.    

Art. 29. – Distrugerea, penetrarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, 
perturbarea funcționării, accesul neautorizat, precum și interceptarea comunicațiilor sau 
alterarea integrității datelor stocate sau procesate în rețelele, infrastructurile, sistemele, 
serviciile și aplicațiile de telecomunicații speciale constituie ameninţări la adresa 
securității naţionale. 

 
 Art. 30. – Bunurile din patrimoniul Serviciului de Telecomunicații Speciale pot face 
obiectul percheziției doar cu încuviințarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform 
procedurii stabilite de acesta.  
 Art. 31. – La data de 27 mai, în fiecare an, se sărbătorește ziua Serviciului de 
Telecomunicații Speciale. 

Art. 32. – (1) Emblema Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este prevăzută în 
Anexa nr. 3. 

(2) Sistemul de însemne heraldice folosite în Serviciul de Telecomunicații Speciale 
se aprobă prin ordin al directorului.  

Art. 33. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta lege. 
Art. 34. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 92/1996 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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     ANEXA NR. 1 
Beneficiarii serviciilor de telecomunicații speciale 

 
 .  

1. Parlamentul României; 
2. Preşedintele României; 
3. Guvernul României; 
4. Administrația Prezidențială; 
5. Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi 

securității naţionale; 
6. Administraţia publică centrală şi locală, inclusiv inclusiv unităţile aflate în 

subordinea, în administrarea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia;  
7.  Autoritatea judecătorească 
8. Curtea de Conturi; 
9. Curtea Constituţională; 
10. Camera de comerț și industrie a Romaniei; 
11. Conducerea organismelor neguvernamentale de interes naţional şi a cultelor 

recunoscute de lege; 
12. Uniunea Naţională a Barourilor din România;  
13. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.   
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ANEXA nr. 2 
Reţele, sisteme și servicii de telecomunicaţii speciale 

 
 

1. Reţeaua telefonică specială urbană„S”  
2. Reţeaua telefonică specială interurbană„T.O.” 
3. Reţeaua telefonică interurbană de cooperare "I.C.";  
4. Reţeaua specială de videoteleconferință secretizată; 
5. Rețele speciale internaționale criptate;  
6. Rețele temporare securizate pentru misiuni interne și externe de importanță 

deosebită;    
7. Reţelele de radiocomunicaţii de bandă largă și bandă îngustă;  
8. Rețeaua națională de radiocomunicații mobile digitale în standard TETRA; 
9. Reţelele de telecomunicații speciale de transport, distribuție și acces; 
10. Reţeaua de radiocomunicaţii securizate pe unde scurte; 
11. Reţeaua de monitorizare a spectrului de frecvențe; 
12.  Rețeaua securizată de comunicații de date Extranet; 
13. Rețele securizate de comunicații de date de tip Intranet; 
14. Rețeaua de comunicații satelitare; 
15. Reţele, infrastructuri, sisteme, servicii şi aplicaţii în diferite tehnologii informatice şi 

de comunicaţii, cu soluţii de securitate asociate; 
16. Reţeaua de Mesagerie Criptată – RMC; 
17. Rețele de conectare la sisteme și rețele UE 
18. Sistemul de Mesagerie Electronică Criptată – SMEC 
19. Sistem de management și distribuție chei criptografice; 
20. Sistemul securizat de telefonie și/sau mesagerie mobilă; 
21. Sisteme pentru comunicații de urgență; 
22. Sisteme de conectare cu rețelele europene pentru comunicații de urgență; 
23. Sisteme informatice pentru telecomunicații speciale; 
24. Servicii de asigurare a integrității datelor în tehnologie blockchain;  
25. Servicii securizate de comunicații de videoconferință;  
26. Servicii securizate de comunicații de audio-conferință; 
27. Servicii de tehnologia informației 
28. Servicii de tip centre de date;  
29. Servicii de comunicații de voce; 
30. Servicii de încredere calificată; 
31. Servicii de transmitere mesaje scurte; 
32. Servicii de transmitere mesaje vocale; 
33. Servicii de management al incidentelor de securitate cibernetică; 
34. Servicii de audit de securitate tehnică, de performanță; 
35. Servicii de evaluare tehnică și de performanță; 
36. Servicii de acces la internet și servicii asociate accesului la internet; 
37. Servicii de Cloud; 
38. Servicii de tip centre de suport; 
39. Servicii de comunicații mobile critice; 
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ANEXA nr. 3 
Emblema Serviciului de Telecomunicații Speciale 

 

 
 

Emblema Serviciului de Telecomunicații Speciale se prezintă după cum urmează: 
pe fond albastru, o antenă, cu trei deschideri trapezoidale care se îngustează spre partea 
superioară, surmontată de un bezant flancat, de o parte și de cealaltă, de câte trei arce de 
cerc care cresc în dimensiuni de la interior spre exterior. Antena, care are la baza ei, între 
cei doi piloni, o cheie poziționată în fascie, este flancată de două torțe. Împrejur, două 
ramuri de lauri care se încrucișează în partea inferioară, în săritoare, totul de argint. 

În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de 
asemenea, de argint, pe fond albastru: * SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII 
SPECIALE * ROMÂNIA. 

Semnificaţia elementelor însumate: 
a) antena – dispozitiv de emisie-captare a undelor electromagnetice; 
b) bezantul – face referire, în cazul de față, la emițător-receptor de semnale sau de unde 
electromagnetice; 
c) arcele de cerc – undele electromagnetice; 
d) cheia în fascie – reușită, siguranță; 
e) torțele de argint – acțiuni loiale față de parteneri; 
f) ramurile de lauri – glorie, triumf. 


