
 

 

 

 

 

 

 
 

1 / 2 

NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

Telefon: (+40) 021.315.7383/ Fax: (+40) 021.311.2052, (+40) 021.312.1333 / E-mail: dgcti@mai.gov.ro 

Adresa: Pţa Revoluţiei, nr.1A, Corp A, et.4, 010086 BUCUREŞTI, sector 1, ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

Extras din raportul 

privind oferta de comodat a Orange România S.A. 

 

1.  Ofertant: 

Orange România S.A., Europe House. Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47 – 53, 

sector 1, București, România,  număr de înmatriculare 
J/40/10178/04.12.1996, cod fiscal RO9010105 reprezentată prin 

Public Sector Key Accounts Manager 

2.  

Obiectul 

contractului de 

comodat: 

23 de terminale mobile GSM – Apple iPhone 7, anul fabricației 2018, 

puse la dispoziția M.A.I. cu titlul gratuit, pentru testarea serviciului 

Apel Wi-Fi. 

3.  Valoare: Valoarea bunurilor: 54.726,89 RON fără TVA. 

4.  
Durata 

contractului: 
Până la data de 29.02.2020. 

5.  

Necesitatea și 

oportunitatea 

acceptării 

comodatului: 

Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei  

apreciază oferta de comodat ca fiind oportună şi necesară pentru 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice managementului 

M.A.I. 

 

Ca urmare a analizei interne efectuate la nivelul utilizatorilor mobili 

GSM din Piața Revoluției, nr. 1A, s-a constatat faptul că, nu există 

acoperire a rețelei GSM, la nivelul întregii suprafețe ale spațiilor de 

birou din clădire, ținând cont de arhitectura acesteia.  

Prin serviciul Apel Wi-Fi se pot iniția apeluri peste conexiuni wireless, 

atunci când nu există acoperire a rețelei mobile, apelarea realizându-se 

prin numărul de apel asociat abonamentului în rețeaua GSM. Apelurile 

efectuate prin serviciul Apel Wi-Fi consumă din resursele 

abonamentului.  

Menționăm faptul că, din analiza paginii oficiale a Orange România, 

unde este descrisă tehnologia Apel Wi-Fi 

(https://www.orange.ro/tehnologii/apel-wifi/), s-a constatat faptul că 

terminalele existente în flota M.A.I. (LG G5 SE, Lenovo K5 și Lenovo 

C2) nu permit utilizarea acestei tehnologii, aceasta fiind suportată doar 

de anumite tipuri de terminale mobile GSM. 

Facem precizarea că, la nivelul sediului M.A.I. din Piața Revoluției nr. 

1 A, a fost operaționalizată o rețea de tip Wi-Fi securizată, în anul 2017. 

 

Totodată, a fost analizată şi neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 5 

din O.M.A.I. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, 

comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.  
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6.  
Sarcini/ drepturi 

și obligații: 

- Orange România S.A.  va pune la dispoziția M.A.I., cu titlul 

gratuit, un număr de 23 de terminale mobile GSM – Apple 

iPhone 7 pentru testarea serviciului Apel Wi-Fi, în baza 

contractului de comodat ce va fi semnat de reprezentanţii celor 

două părţi.  

- M.A.I. va utiliza, cu titlul gratuit, terminale mobile pentru 

testarea serviciului Apel Wi-Fi conform destinației stabilite în 

contract. 

- M.A.I. va preda terminalele mobile cu setările din fabrică. 

- PĂRȚILE vor păstra confidențialitatea asupra datelor cu 

caracter confidențial cu excepția celor care sunt declarate de 

interes public. 

Eventualele neînțelegeri apărute în legătură cu interpretarea și derularea 

contractului de comodat vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz 

contrar de către instanțele judecătorești din România. 

7.  Destinație: 
Terminalele mobile GSM vor fi utilizate, cu titlul gratuit, de către MAI 

pentru testarea serviciului Apel Wi-Fi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


