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1 Introducere
 
Ofertanții  trebuie să răspundă integral  cerințelor minimal constituite la 
nivelul acestui caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci 
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin 
prezentul  caiet  de  sarcini.  Orice  ofertă  care  se  abate  de  la  cerinţele 
minimale  considerate  obligatorii  va  fi  considerată  admisibilă  numai  în 
condiţiile  în  care  aceasta  asigură  un  nivel  calitativ  superior  cerinţelor 
minimale.

Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minime și obligatorii, 
nerespectarea oricăreia dintre cerințe conducand automat la declararea 
ofertei ca fiind neconformă.

În  cazul  termenilor  tehnici  preluaţi  direct  din  limba  engleză  şi  al 
acronimelor uzuale ale acestora, ca şi al celor care nu au un echivalent 
unanim  sau  oficial  acceptat  în  limba  română,  valoarea  semantică 
păstrează  sensul  tehnic  original  al  acestora pe tot  parcursul  descrierii 
specificaţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

1.1 Cadru General și Legal

Cadrul legislativ general
 O.U.G. nr.  93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 Codul Civil al României, cu modificările şi completările ulterioare;

1.2 Obiectivul Proiectului

Modernizarea  infrastructurii  IT  descentralizate  a  Autorității  de 
Supraveghere  Financiară,  prin  achiziția  și  implementarea  pe 
echipamentele  de  tip  desktop/laptop  de  produse  software  de  ultimă 
generație.
Pentru atingerea obiectivului, este necesară achiziția de către Autoritatea 
de  Supraveghere  Financiară de  licenţe  Microsoft  Office  şi  Windows 
Enterprise  Upgrade,  compatibile  cu  echipamentele  beneficiarului  și  de 
servicii de instalare și configurare pentru programele ale căror licențe vor 
fi achiziționate.

Page | 4 



1.3 Beneficii

Beneficiile pe care le va aduce o astfel de implementare sunt:

 Innoirea programelor de calculator ale infrastructurii IT descentralizate;
 Standardizarea software a infrastructurii IT descentralizate;
 Imbunatatirea performantelor sistemelor de calcul;
 Creșterea gradului de securitate a datelor;
 Creșterea productivității utilizatorilor;
 Implementarea unei solutii centralizate de criptare la nivelul dispozitivelor 

mobile.

1.4 Atributii în cadrul proiectului

1.4.1 Beneficiarul

Beneficiarul achizitiei este Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Toate produsele software pentru care se achiziționează licențele  vor  fi 
instalate pe echipamentele proprietatea Beneficiarului.

1.4.2 Ofertantul

In  cadrul  acestui  document,  pentru  ușurința  exprimării  va  fi 
folosit  atât  termenul  Ofertant  cât  și  Furnizor.  Aceștia  vor  fi 
interpretati  cu  acelasi  sens,  acela  de  Ofertant  si  potențial 
Furnizor.

Ofertantul  va avea dreptul  de distribuire – acordat de producător -  al 
licențelor menționate în continuare.

Ofertantul va livra toate licențele solicitate cerute prin caietul de sarcini, 
conform cu standardele de calitate cerute.

Ofertantul  va presta serviciile de instalare a programelor de calculator 
pentru care Beneficiarul achiziționează licențele.

Ofertantul va livra dovada de licențiere – în format electronic sau în formă 
tipărită.

Ofertantul va permite accesul Beneficiarului la site-ul producătorului, de 
unde  Beneficiarul  va  putea  descărca  kit-urile  produselor  software 
achiziționate.

Ofertantul va asigura suportul post livrare conform cu cerintele caietului 
de sarcini.

Ofertantul  va  atașa  la  ofertă,  un  tabel  detaliat  al  tuturor  produselor 
ofertate (în care vor  apărea denumirile  complete ale  produselor  de la 
producător,  ediția,  cantitatea,  versiunea  şi  toate  detaliile  necesare 
identificării  univoce  a  produsului  şi  opţiunilor  acestuia),  explicând 
modalitatea de licenţiere.
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1.5. Durata contractului

Durata contractului va fi de 3 ani de la data intrării în vigoare. Contractul 
va intra vigoare la data constituirii de către Ofertant a garanției de bună 
execuție, respectiv în termen de cel mult 10 zile de la data semnării sale 
de către ambele părți.

2 Cerintele produselor software ce vor fi achiziționate

2.1 Tipul și numărul licențelor ce vor fi achiziționate

Beneficiarul dorește să achiziționeze

1) tipurile de licențe Microsoft Office pentru 264 de statii de lucru de 
tip desktop/ laptop, cu sistemul de operare Windows 8.1., astfel:

a)  254  licențe  de  tipul  Microsoft  Office  Standard  –  versiunea 
curentă, cu posibilitatea de downgrade la versiunea 2013;

b)  10  licențe  de  tipul  Microsoft  Office  Professional  –  versiunea 
curentă, cu posibilitatea de downgrade la versiunea 2013;
2) licențe Windows Enterprise Upgrade  pentru 180 de echipamente 
de lucru mobile (de tip laptop) cu sistemul de operare Windows 8.1 OEM, 
cu  posibilitatea  de  upgrade  la  sistemul  de  operare  Windows  10  fără 
costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Mențiune. Beneficiarul  deține – printre alte  tipuri  de licențe – și  200 
licențe de tip  Open,  Microsoft  Office Professional  Plus  versiunea 2007. 
Programul Office Professional  Plus 2007 va fi  utilizat  în continuare,  pe 
200 de sisteme de tip desktop/laptop ale Beneficiarului, altele decât cele 
pe care se vor instala programele pentru care se achiziționează licențele 
în cadrul acestei licitații.

2.2 Cerinte tehnice

Licențele  Microsoft  Office  Standard,  Office  Professional  și  Windows 
Enterprise upgrade  vor fi compatibile cu sistemele de operare Microsoft 
Windows 8.1 și Windows 10  (ambele pe 64 de biti).

Licențele vor beneficia de suport tehnic - patch-uri gratuite si posibilitatea 
de  upgrade  la  orice  versiune  ulterioară  a  programelor  achiziționate, 
pentru o perioadă de 3 ani de la momentul achiziției licențelor.
În cazul în care Beneficiarul va achiziționa ulterior și alte licențe în cadrul 
aceluiași mod de licențiere, va putea alege să achiziționeze licențe cu sau 
fără posibilitatea de upgrade. 
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Licentele trebuie sa respecte schema de licentiere a producatorului, asa 
cum este prezentată pe site-ul oficial.

Licențele vor fi de tip “valabilitate perpetuă” – nu vor expira. Beneficiarul 
va  avea  dreptul  de  instalare  a  produselor  software  pentru  care  se 
achiziționează  licențele,  pe  sistemele  proprii,  imediat  după  intrarea  în 
vigoare  a  contractului  și  livrarea  licențelor.  Beneficiarul  va  avea  acest 
drept și oricând în viitor, chiar și după expirarea perioadei de valabilitate a 
contractului ce se va semna.

Licențele vor fi “transferabile”, în sensul în care vor putea fi mutate (după 
instalarea inițială) pe alte echipamente de tip desktop/ laptop, cu sistemul 
de operare Windows 8.1 sau 10. 

Nu sunt admise soluții de tip cloud.

Microsoft Office Standard va contine cel putin următoarele componente:
 Word

 Excel

 PowerPoint

 Outlook

 Publisher

 OneNote

 Office Online

Microsoft Office Professional va contine cel putin următoarele 
componente:

 Word

 Excel

 PowerPoint

 Outlook

 Publisher

 OneNote

 Office Online

 Accesss

 Skype for Business

3 Cerințele privind serviciile prestate de Furnizor
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Furnizorul licențelor va presta servicii de instalare/ configurare conform 
cerințelor  Beneficiarului,  pe  echipamentele  Beneficiarului,  pentru 
produsele software livrate, astfel:

- Instalare/ configurare Microsoft Office Standard pe 254 echipamente 
de tip desktop/laptop

- Instalare/ configurare Microsoft Office Professional pe 10 echipamente 
de tip desktop/laptop

- Instalare/  configurare  Windows  Enterprise  Upgrade;  activare  și 
configurare solutie de criptare  Bitlocker pe 180 echipamente de tip 
laptop care sa permita gestionarea cheilor de criptare pentru cele 180 
laptop-uri,  la  nivel  centralizat,  utilizând  infrastructura  actuală  a 
Beneficiarului bazată pe Windows Server 2008 R2 – Active Directory

Serviciile  vor fi  prestate la datele  stabilite  de Beneficiar  (în funcție  de 
disponibilitatea  echipamentelor  pe  care  se  vor  instala  programele 
achiziționate),  într-un interval de maxim 6 luni de zile de la data livrării 
licențelor.

4 Cerințe financiare

Plata licențelor se va face în 3 tranșe anuale egale.
Prima plată va fi făcută de Beneficiar după livrarea si instalarea licențelor.

5 Cerințe de livrare

Termenul de livrare va fi de maxim 30 de zile calendaristice de la data 
intrării în vigoare a contractului; Kit-urile de instalare pentru produsele 
achiziționate vor  fi  livrate pe suport  fizic  sau Beneficiarul  se va putea 
conecta online pe site-ul producătorului, de unde va descărca produsele 
software.

Direcția Operațiuni și IT

Director,
Radu Nelepcu

Întocmit,

Șef  Serviciu  Soluții 
IT,
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Bogdan Nicolae

       Șef  Serviciu 
Administrare IT,

    Pompiliu Bălan
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