
Implementarea unui 
sistem e-Comunicare la 
nivelul Consiliului 
Judeţean Giurgiu

Implementarea unui astfel de 
sistem securizat de comunicare 
electronică, atât la nivel 
intrainstituţional, cât şi 
interinstituţional, are drept 
obiectiv atingerea unui grad de 
performanţă ridicat al 
îmbunătăţirii şi eficienţei 
serviciilor publice prin interme-
diul garantării şi sustenabilităţii 
unui flux comunicaţional 
securizat, în timp util şi cu un 
pronunţat accent pus pe “value 
of money” - din perspectiva 
reducerii costurilor financiare 
alocate per canale şi 
instrumente de cooperare 
administrativă. 

Din perspectiva procesului de 
reformă şi modernizare 
administrativă, prezenta 
activitate marchează şi 
introducerea unui sistem 
modern de management menit 
să garanteze sustenabilitatea 
unui management administrativ 
orientat pe rezultat şi bazat pe 
performanţă.

Sistemul asigură Consiliului 
Judeţean Giurgiu şi altor 60 de 
instituţii colaboratoare 
următoarele funcţionalităţi:
* poşta electronică securizată;
* arhivarea şi indexarea tuturor 
mesajelor şi documentelor 
primite sau transmise oficial de 
către utilizatorii sistemului;
* securizarea întregului sistem 
informatic din CJ, prin:

- securizarea conexiunii la 
intrarea internetului în 
instituţie (router securizat ASIC, 
cu funcţionalitatea antivirus, 
antispam, antispy, etc.);

- securizarea tuturor staţiilor 
de lucru şi serverelor 
sistemului cu o soluţie 
antivirus de tip Enterprise (cu 
consolă de administrare şi 
actualizare automată);

- securizarea mesajelor şi 
documentelor prin criptare.

* autentificarea tuturor 
utilizatorilor producători de 
mesaje şi documente care 
circulă în sistem prin certificate 
digitale şi semnături electronice.

Etapele implementării 
sistemului

Etapa logistică - focalizată pe 
achiziţionarea unui server de 
poştă electronică securizată, 
fiabil şi scalabil pentru asigura-
rea comunicării electronice a 
documentelor:
* server de poştă electronică 
securizată enterprise pentru 
documente şi mesaje;
* licenţă server e-mail securizat 
enterprise pentru 160 căsuţe 
poştale; 
* licenţă Windows Server 2008 
Enterprise;
* licenţă sistem enterprise de 
gestiune a bazelor de date cu 
100 CAL;
* licenţă aplicaţie pentru 
managementul comunicaţiei 
electronice securizate;
* licenţă conector server e-mail 
la arhiva electronică;
* server comunicaţie biprocesor, 
16 GB RAM 3 x 300 GB SAS;  
* server arhivare poştă 
electronică 16 GB RAM 6 x 2 TB 
SATA;
* sursă neîntreruptibilă 3KVA;
* rack servere;
* router securizare ASIC;
* licenţă antivirus enterprise 
2 servere + 100 staţii de lucru (3 
ani);
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* semnături electronice calificate  
- 100 buc;
* licenţă securizare router (5 ani) 
pentru componentele: firewall, 
anti-virus, VPN IPSec, SSL, 
IDS/IDP, filtrare de conţinut web 
şi email, Anti-spam, Traffic 
Shaping (management de 
bandă), blocare atacuri DoS şi 
DdoS, anti-spyware, anti-grayware, 
scanare trafic, blocare aplicaţii IM 
şi P2P.  
 
Etapa procedurală - de 
stabilirea unei mesagerii 
confidenţiale: 
* management şi arhivare - cu 
următoarele funcţionalităţi:

- managementul 
utilizatorilor: înregistrarea 
utilizatorilor în sistem, 
acordarea/anularea de 
drepturi, parole,  verificarea 
semnăturilor electronice 
calificate;

- managementul mesajelor: 
clasificarea manuală sau 
automată a mesajelor în 
dosare electronice, după 
reguli specifice utilizatorilor;

- organizarea mesajelor pe 
proiecte;

- partajarea contactelor şi 
documentelor;

- delegarea mesajelor spre 
rezolvare altui utilizator;

* managementul notificărilor 
utilizatorilor: 

-  arhivarea documentelor 

ataşate mesajelor şi/sau a 
corpului mesajelor, cu 
indexare automată după: 
emitent, data, subiect şi cu 
indexare manuală după 
cuvinte cheie, folosind un 
conector către sistemul de 
arhivare;

- sistem de căutare în arhivă a 
mesajelor sau documentelor;

- sistem de rapoarte globale 
din arhiva de mesaje şi 
documente.

Instruire și utilizare

Pentru o sustenabilitate 
garantată a prezentei activităţi, 
contractantul desemnat 
câştigător în urma efectuării 
procedurii de achiziţie publică, 
va instrui în mod gratuit, pe 
parcursul implementării 
prezentei activităţi, utilizatorii 
semnăturilor electronice 
calificate şi ai căsuţelor de e-mail 
securizat, în utilizarea acestora.
Instruirea va fi efectuată după 
cum urmează: 

Utilizare semnături electronice 
calificate 
4 grupe x 25 de participanţi x 5 
zile/grupă.
Utilizare căsuţe de e-mail 
securizat 
8 grupe x 20 de participanţi x 5 
zile/ grupă.

Proiect implementat 
în parteneriat cu Instituţia 
Prefectului - Judeţul Giurgiu

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi website-ul oficial 
http://www.cjgiurgiu.ro

 


