
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII (ANCOM)
Documentatia de atribuire a Acordului-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect achizitia de licente

software Microsoft, prin închiriere, pentru asigurarea legalitatii utilizarii produselor software utilizate in ANCOM 
(cod CPV: 48517000-5) 

SECȚIUNEA 2: CAIETUL DE SARCINI 

Caietul  de  sarcini  face  parte  integrantă  din  Documentaţia  de  atribuire  şi  constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
          Cerinţele impuse vor fi  considerate ca fiind minime şi  obligatorii.  În acest sens, orice
ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare,
dar  numai  în  măsura  în  care  Propunerea  tehnică  presupune  asigurarea  unui  nivel  calitativ
superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici inferioare celor
prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.
          Pentru  demonstrarea  conformităţii  Propunerii  tehnice  cu  cerinţele  minime  obligatorii
solicitate  trebuie  completată şi  încărcată în  SEAP,  Fişa  de  date  privind  conformitatea
Propunerii tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, în conformitate cu formularul din
Anexa nr. 2 din prezenta secţiune, prevăzut mai jos.

1. Obiectul acordului - cadru: 
Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect reînnoirea

contractului  de  tip  Microsoft  Enterprise  Agreement  Subscription  (punerea  in  drept  total  de
utilizare a licențelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini).

Obiectivul  prezentei  proceduri  il  constituie  asigurarea  legalității  utilizării  produselor  si
tehnologiilor Microsoft in vederea îndeplinirii fără întreruperi a atribuțiilor ANCOM prevăzute de
legislația in vigoare. Acest deziderat va fi realizat prin reînnoirea contractului de închiriere de tip
Enterprise Agreement Subscription, ținând cont si de noile necesitați ale instituției.

Volumul cantităților care ar putea fi solicitate:
- Pe durata întregului acord cadru  se estimează:

Total cantități :
- minim: 759 licențe pentru o lună;
- maxim: 48.960 licențe pentru 36 luni;

Detaliat cantități pentru fiecare tip de licență:
 Pachet "utilizator": 

 cantități minime –500 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 28.800 licențe pentru 36 luni(800 licențe x36 luni);

 Pachet Windows Server Standard:
 cantități minime – 40 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 3.600 licențe  pentru 36 luni(100 licențe x 36);

 SQL Server Standard (per core) 
 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 36 luni (50 licențe x 36 luni);

 Project:
 cantități minime –20 licențe pentru o lună ;
 cantități maxime – 3.600 licențe pentru 36 luni (100 licențe x 36 luni);

 Visio:
 cantități minime –20 licențe pentru o lună 
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 cantități maxime – 3.600 licențe pentru 36 luni (100 licențe x 36 luni);
 Visual Studio:

 cantități minime –  4 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 360 licențe pentru 36 luni(10 licențe x 36 luni);

 CAL Plus Skype for Business:
 cantități minime –150 licențe pentru o lună
 cantități maxime – 5.400 licențe pentru 36 luni (150 licențex 36 luni);

 Exchange Online:
 cantități minime –5 licențe pentru o lună;
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 36 luni (50 licențe x 36 luni);

- Pe durata unui contract subsecvent  se estimează:
- Total cantități :

- minim: 759 licențe pentru o lună;
- maxim: 16.320 licențe pentru 12 luni.

- Detaliat cantități pentru fiecare tip de licență:

 Pachet "utilizator": 
 cantități minime – 500 licențe pentru o lună; 
 cantități maxime – 9.600 licențe pentru 12 luni (800 licențe x 12 luni);

 Pachet Windows Server Standard:
 cantități minime – 40 licențe pentru o lună; 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x 12 luni);

 SQL Server Standard (per core) 
 cantități minime – 20 licențe pentru o lună
 cantități maxime – 600 licențe pentru 12 luni (50 licențe x 12 luni);

 Project:
 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x 12 luni);

 Visio:
 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x 12 luni);

 Visual Studio:
 cantități minime – 4 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 120 licențe pentru 12 luni (10 licențe x 12 luni);

 CAL Plus Skype for Business:
 cantități minime – 150 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 12 luni (150 licențe x 12 luni);

 Exchange Online:
 cantități minime – 5 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 600 licențe pentru 12 luni  (50 licențe x 12 luni).

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:
a) 01.08.2017* – 31.12.2017;
b) 01.01.2018 – 31.12.2018;
c) 01.01.2019 – 31.12.2019;
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d) 01.01.2020 –31.07.2020*;

*În  situația  în  care  acordul-cadru  se  semnează  după  23.07.2017,  încheierea  primului
contract  subsecvent  și  activarea  licențelor  se  vor  realiza  în  termen  de  cel  mult  7  zile
calendaristice de la semnarea acordului cadru de către ambele părți (dar nu mai devreme de
01.08.2017). În această situație, data de incetare a ultimului contract subsecvent si respectiv a
acordului-cadru  se  va  determina  in  mod  corespunzator,  astfel  incat  sa  nu  se  depaseasca
perioada maxima de derulare a acordului-cadru de 36 de luni
Contractele  subsecvente  se  vor  încheia  în  funcție  de  numărul  și  tipul  de  licențe  necesare
autorității  pe  perioada  derulării  acordului  cadru.  Contractele  subsecvente  se  încheie  pe  an
bugetar pentru perioadele menționate mai sus. In masura in care, avand in vedere prevederile
legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin
incheierea  contractelor  subsecvente  pentru  perioadele  mentionate  mai  sus,  se  vor  incheia
contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate
pentru aceasta destinatie. În situația în care în cursul derulării unui contract subsecvent este
necesară reducerea/majorarea numărului de licențe care fac obiectul acestuia, se va încheia un
act adițional în acest sens. 

2. Cerințe de interoperabilitate cu infrastructura existenta:
In prezent, infrastructura IT a ANCOM este alcătuita, in mare, din cca 800 sisteme de

calcul,  peste 100 de servere virtuale si  peste 80 de aplicații  specifice dezvoltate cu resurse
interne si / sau externe si diverse alte aplicații comerciale furnizate de terți producători – Adobe
Systems  Incorporated,  Corel  Corporation,  Abbyy,  Dameware  Development,  McAfee  Inc.,  CA
Technologies, ATDI, Rohde & Schwarz, etc. Aceste aplicații  se bazează in proporție de peste
98%, pe produse și  tehnologii  Microsoft  (sisteme de operare de tip  desktop și  server,  SQL
server,  Lync 2013 sever,  Office -  Word, Excel,  PowerPoint,  Publisher,  Access,  Project,  Visio,
Visual Studio precum si alte utilitare). In plus ANCOM deține alte numeroase aplicații proprietare
ale echipamentelor de monitorizare spectru de frecvente utilizate in cadrul instituției (cu driverele
specifice sistemelor de operare Microsoft Windows).

In prezent, pentru asigurarea legalității utilizării acestor produse autoritatea contractanta
deține un contract de închiriere de tip Enterprise Agreement Subscription ce expira la data de
31.07.2017.

Acest  contract  reprezintă  baza  de  legalitate  a  licențierii  produselor  și  tehnologiilor
Microsoft utilizate in ANCOM iar marea majoritate a aplicațiilor dezvoltate cu resurse interne
si/sau  externe  precum și  aplicațiile  comerciale  achiziționate  de  ANCOM in  ultimii  ani  au  ca
platforma de baza platforma tehnologica Microsoft (sisteme de operare de tip desktop și server,
SharePoint, SQL server, Lync 2013 server, alte aplicații comerciale furnizate de terți licențiate pe
sistemul de operare Microsoft Windows). Aceste aplicații/sisteme au o valoare considerabila sunt
foarte  greu  sau  imposibil  de  înlocuit,  nu  mai  pot  fi  utilizate  in  cazul  schimbării  platformei
tehnologice actuale.

Pentru o înțelegere clară a cerințelor, în continuarea prezentului Caiet de Sarcini nu mai
apare în  mod specific,  mențiunea  „sau echivalent”  și  toate  formulările  se  referă  numai  la
varianta  Microsoft  EAS  si  produsele  sau  serviciile  specifice  tehnologiilor  Microsoft,  dar  ele
vizează întocmai orice altă soluție echivalentă. Prin urmare, în tot cuprinsul Documentației
de  atribuire  ori  de  câte  ori  există  menționată  denumirea  „Microsoft”  sau  orice  altă  cerință
specifică Microsoft, acestea se vor citi însoțite de sintagma „  sau echivalent  ”   și se vor avea
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în vedere toate cerințele expuse în continuare care trebuie îndeplinite în situația în care oferta
presupune o soluție echivalentă.

Daca o oferta propune o soluție echivalenta, care implicit  presupune migrarea la alta
platforma  decât  Microsoft,  ANCOM impune  cerința  ca  toate  operațiunile  necesare  (instalări,
instruiri, migrări etc), sa fie efectuate integral de către furnizor, in toate sediile ANCOM -
un sediu central, 4 sedii regionale (București, Timiș, Cluj, Iași) si 40 județene - astfel încât:

 Sa rescrie/testeze/instaleze  si  sa  includă licențe  pentru toate  cele  peste  80 tipuri  de
aplicații specifice astfel încât acestea sa aibă absolut toate funcționalitățile actuale si pe
platforma ofertata 

 perioada  de  tranziție,  in  totalitatea  ei,  sa  nu  depășească,  ca  întindere,  30  zile
calendaristice

 activitatea instituției nu poate fi întrerupta in timpul programului sau de lucru, decât cu
respectarea anumitor condiții obligatorii, respectiv:

o in total, pot fi cel mult 4 întreruperi, maxim o întrerupere pe săptămână
o toate întreruperile se planifica de comun acord cu personalul ANCOM, cu cel puțin

o săptămâna înainte
o dintre cele 4 întreruperi, cel mult una singura poate fi mai lunga decât 3 ore dar

trebuie sa se încadreze in maximum 8 ore
 sa nu fie necesar ca specialiștii IT din ANCOM sa efectueze ore suplimentare, ei putând fi

implicați strict numai in timpul programului de lucru al ANCOM
 pe toata perioada tranziției, cu excepția întreruperilor acceptate, sa se asigure continuu

funcționarea normala a tuturor serverelor, calculatoarelor aplicațiilor si serviciilor interne
furnizate către angajați

 compatibilitatea informațiilor transferate intre diversele aplicații si soft-uri utilitare, sa nu
fie in nici un fel afectata

 fiecare utilizator trebuie sa fie instruit o ora pe zi, nu mai mult  5 zile
 fiecare specialist IT din cele 5 sedii principale menționate trebuie sa fie instruit o ora pe

zi, minim 15 zile
 sa se asigure continuu in timpul programului de lucru al ANCOM, cel puțin 36 luni de la

finalizarea  tranziției,  in  total  un  minim  de  12  persoane  de  suport  tehnic  on  site,
repartizate in cele 5 sedii principale ANCOM, astfel:

o sediul central – 4 persoane
o DR București, DR Timișoara, DR Cluj, DR Iași – cate 2 persoane.

Programul de lucru al ANCOM este de luni până joi în intervalul 8:30-17:00 și vineri 8:30-
14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare.

In cazul ofertelor de tip Microsoft EAS, specialiștii IT din ANCOM dispun de cunoștințele
necesare pentru a efectua ei înșiși,  când se va considera oportun, toate trecerile la versiuni
superioare ale sistemelor de operare si ale produselor solicitate.

3. Cerințe tehnice minimale licențe software:
     Licențele  Microsoft  deținute  de  ANCOM prin  contractul  existent  expiră  la  data  de

31.07.2017.
Pentru  asigurarea  continuității  licențierii  produselor  software  utilizate,  dar  și  pentru

acordarea unui termen suficient pentru activarea licențelor care urmează a fi inchiriate, se va
încheia primul contract subsecvent iar furnizorul va asigura achizitorului punerea în drept total de
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utilizare a tuturor produselor software indicate de achizitor în solicitarea de încheiere a primului
contract subsecvent, conform prevederilor  prezentului Caiet de sarcini, astfel:

- în data de 01.08.2017 dacă acordul-cadru va fi semnat de către ambele părți anterior
datei de 23.07.2017;

sau
- în termen de cel mult 7(şapte) zile calendaristice de la semnarea acordului-cadru de

către ambele părți dacă semnarea acestuia are loc după data de  23.07.2017 (dar nu mai
devreme de 01.08.2017).

Contractele subsecvente se vor încheia astfel încât să se asigure continuitatea dreptului
de  utilizare  asupra  produselor  software  pe  întreaga  perioadă  a  acordului  cadru,  conform
necesităților autorității contractante. 

Pe parcursul derulării acordului-cadru, prin contractul subsecvent încheiat, la solicitarea
autorității contractante se va suplimenta sau respectiv reduce numărul licențelor în baza unui act
aditional la contractul respectiv. Activarea noilor licențe sau respectiv dezactivarea respectivelor
licențe se realizează de la data indicată în solicitare.

Toate  licențele  solicitate  vor  fi  ofertate  împreuna  cu  componenta  SA  (Software
Assurance) si vor fi însoțite de pachetul adecvat de servicii  de suport tehnic de tip Microsoft
Premier Support  in vederea rezolvării  in cel  mai  scurt  timp a problemelor tehnice legate de
pachetele software ce fac obiectul contractului. Pachetul de servicii va fi inclus in pretul unitar
lunar  al  licentelor,  unicul  beneficiar  fiind  ANCOM si  va  permite  accesul  direct  al  autoritatii
contractante la serviciile mai sus mentionate.

Tipologia licențelor necesare la nivel ANCOM este următoarea:

Tabel 1:

Nr.
crt. Tip licență

cantitate
minima
pentru o

lună

cantitate
maxima
pentru o

lună

cantitate
estimata

start pentru
o lună

(aferentă
primului
contract

subsecvent)

1

Pachet "utilizator" cu licențiere "per 
user" ce va avea in componenta 
următoarele:
- Suita Office Pro Plus (Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook, Publisher, Access, 
Skype for Business, OneNote), Office 
pentru dispozitive mobile si Office Online
- Email avansat cu spațiu virtual nelimitat 
de stocare si calendar 
- upgrade la Windows Enterprise cu ATP 
(Advanced Threat Protection)
- Core CAL (licență acces servere pachetul 
minimal, SCEP, SCCM-CML) 

500 800 625
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2

Pachet Windows Server ce va avea in 
componenta următoarele: 
- Licență Windows Server Standard (x16 
core)
- SCEP antivirus pentru servere (System 
Center Endpoint Protection)
- Componenta management configuratii 
precum si management al clientului 
antivirus (SCEP) pentru utilizatori

40 100 50

3 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL CoreLic
(core)

20 50 26

4
ProjOnlnProf ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr 20 100 29

5
VisioProforO365 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 20 100 29

6 VSProwMSDN ALNG LicSAPk MVL 4 10 4

7
SfB Plus CAL ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUser to SPE E3 150 150 150

8
Email cu 50GB spațiu de stocare si 
calendar (Exchange Online) 5 50 10

In cazul necesitații  unor produse software de tipul celor care fac obiectul achiziției  ce pot fi
livrate in aceleași condiții dar care nu sunt incluse in Tabelul 1 , prin excepție acestea vor fi
livrate la prețul de lista pentru entitate guvernamentală al Microsoft.

Licențele vor fi livrate intr-un singur contract unitar de licențiere de tip EAS, toate licențele vor fi
de volum si vor include modalități de activare centralizate (după caz). Licențele se vor emite pe
numele autorității contractante (ANCOM) care va avea acces al un portal dedicat al Microsoft
unde se vor regasi atat kiturile de instalare cat si cheile de activare necesare.

Precizam faptul ca ANCOM este eligibila pentru a fi  încadrată ca entitate guvernamentala in
conformitate cu definiția Microsoft privind eligibilitatea în calitate de entitate guvernamentală 

Punerea in drept de utilizare a licențelor solicitate se va face in baza contractelor subsecvente
încheiate  în  derularea  acordului-cadru.  Cantitățile  solicitate  vor  varia  pe  parcursul  acordului
cadru/subsecvent in funcție de necesitățile autorității contractante.

4. Facturarea

Factura corespunzătoare dreptului de utilizare a produselor software va conține contravaloarea
produselor software utilizate in luna precedenta.
Plata se va efectua lunar la cursul stabilit de BNR pentru ziua facturării. 
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Pentru a păstra un nivel de complexitate redus al tipologiei/numărului de licențe si perioadelor
de facturare menționate pe factura, se vor factura doar luni întregi in următoarea forma:

- Daca  livrarea/activarea  licenței  solicitate  pe  parcursul  contractului  subsecvent  se
realizează înainte de data de 15 (inclusiv) ale lunii, licența va fi facturată integral pe factura
corespunzătoare licențelor din luna respectiva.
- Daca  livrarea/activarea  licenței  solicitate  pe  parcursul  contractului  subsecvent  se
realizează  după  data  de  15   ale  lunii,  licența  va  fi  facturată  începând  cu  factura
corespunzătoare licențelor din luna următoare.

Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul dezactivării unor licențe. 
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Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini

FIŞĂ DE DATE
PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE 

CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI

Servicii de inchiriere de licente software Microsoft pentru asigurarea legalitatii
utilizarii produselor software utilizate in ANCOM (cod CPV: 48517000-5)

Cerințe minime obligatorii solicitate
de autoritatea contractantă 

Precizările
ofertantului

1. Obiectul acordului-cadru
Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca

obiect  reînnoirea  contractului  de  tip  Microsoft  Enterprise  Agreement
Subscription (punerea in drept total  de utilizare a licențelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini).

Obiectivul  prezentei  proceduri  il  constituie  asigurarea  legalității
utilizării  produselor  si  tehnologiilor  Microsoft  in  vederea  îndeplinirii  fără
întreruperi  a  atribuțiilor  ANCOM prevăzute  de  legislația  in  vigoare.  Acest
deziderat  va  fi  realizat  prin  reînnoirea  contractului  de  închiriere  de  tip
Enterprise  Agreement  Subscription,  ținând  cont  si  de  noile  necesitați  ale
instituției.

Volumul cantităților care ar putea fi solicitate:
- Pe durata întregului acord cadru  se estimează:

Total cantități :
- minim: 759 licențe pentru o lună;
- maxim: 48.960 licențe pentru 36 luni;

Detaliat cantități pentru fiecare tip de licență:
 Pachet "utilizator": 

 cantități minime –500 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 28.800 licențe pentru 36 luni(800 licențe 

x36 luni);
 Pachet Windows Server Standard:

 cantități minime – 40 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 3.600 licențe  pentru 36 luni(100 licențe x

36);
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 SQL Server Standard (per core) 
 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 36 luni (50 licențe x 

36 luni);
 Project:

 cantități minime –20 licențe pentru o lună ;
 cantități maxime – 3.600 licențe pentru 36 luni (100 licențe x

36 luni);
 Visio:

 cantități minime –20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 3.600 licențe pentru 36 luni (100 licențe x

36 luni);
 Visual Studio:

 cantități minime –  4 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 360 licențe pentru 36 luni(10 licențe x 36 

luni);
 CAL Plus Skype for Business:

 cantități minime –150 licențe pentru o lună
 cantități maxime – 5.400 licențe pentru 36 luni (150 licențex 

36 luni);
 Exchange Online:

 cantități minime –5 licențe pentru o lună;
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 36 luni (50 licențe x 

36 luni);

- Pe durata unui contract subsecvent  se estimează:
- Total cantități :

- minim: 759 licențe pentru o lună;
- maxim: 16.320 licențe pentru 12 luni.

- Detaliat cantități pentru fiecare tip de licență:

 Pachet "utilizator": 
 cantități minime – 500 licențe pentru o lună; 
 cantități maxime – 9.600 licențe pentru 12 luni (800 licențe x

12 luni);
 Pachet Windows Server Standard:

 cantități minime – 40 licențe pentru o lună; 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x

12 luni);
 SQL Server Standard (per core) 

 cantități minime – 20 licențe pentru o lună
 cantități maxime – 600 licențe pentru 12 luni (50 licențe x 12

luni);
 Project:

 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x
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12 luni);
 Visio:

 cantități minime – 20 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.200 licențe pentru 12 luni (100 licențe x

12 luni);
 Visual Studio:

 cantități minime – 4 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 120 licențe pentru 12 luni (10 licențe x 12

luni);
 CAL Plus Skype for Business:

 cantități minime – 150 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 1.800 licențe pentru 12 luni (150 licențe x

12 luni);
 Exchange Online:

 cantități minime – 5 licențe pentru o lună 
 cantități maxime – 600 licențe pentru 12 luni  (50 licențe x 

12 luni).

Contractele  subsecvente  se  estimeaza  a  se  incheia  pentru  urmatoarele
perioade:

e) 01.08.2017* – 31.12.2017;
f) 01.01.2018 – 31.12.2018;
g) 01.01.2019 – 31.12.2019;
h) 01.01.2020 –31.07.2020*;

*În  situația  în  care  acordul-cadru  se  semnează  după  01.08.2017,
achiziționarea licențelor se va realiza in functie de data semnării acordului-
cadru de către ambele părți. În această situație, data de încetare a ultimului
contract subsecvent și respectiv a acordului-cadru se va determina în mod
corespunzător, astfel încât să nu se depășească perioada maximă de derulare
a acordului-cadru de 36 de luni.
Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de numărul și tipul de 
licențe necesare autorității pe perioada derulării acordului cadru. Contractele 
subsecvente se încheie pe an bugetar pentru perioadele menționate mai sus.
In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele 
publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea 
contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor 
incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de 
fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie. În situația în 
care în cursul derulării unui contract subsecvent este necesară 
reducerea/majorarea numărului de licențe care fac obiectul acestuia, se va 
încheia un act adițional în acest sens.

2.  Cerinte  de  interoperatibilitate  cu  infrastructura
existenta:

In prezent, infrastructura IT a ANCOM este alcătuita, in mare, din cca
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800 sisteme de calcul, peste 100 de servere virtuale si peste 80 de aplicații
specifice dezvoltate cu resurse interne si / sau externe si diverse alte aplicații
comerciale  furnizate  de  terți  producători  –  Adobe  Systems  Incorporated,
Corel  Corporation,  Abbyy,  Dameware  Development,  McAfee  Inc.,  CA
Technologies, ATDI, Rohde & Schwarz, etc. Aceste aplicații  se bazează in
proporție  de  peste  98%,  pe  produse  și  tehnologii  Microsoft  (sisteme  de
operare de tip desktop și server, SQL server, Lync 2013 sever, Office - Word,
Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Project, Visio,  Visual Studio precum si
alte utilitare). In plus ANCOM deține alte numeroase aplicații proprietare ale
echipamentelor  de  monitorizare  spectru  de  frecvente  utilizate  in  cadrul
instituției (cu driverele specifice sistemelor de operare Microsoft Windows).

In  prezent,  pentru  asigurarea  legalității  utilizării  acestor  produse
autoritatea contractanta deține un contract  de închiriere de tip  Enterprise
Agreement Subscription ce expira la data de 31.07.2017.

Acest contract reprezintă baza de legalitate a licențierii produselor și
tehnologiilor Microsoft utilizate in ANCOM iar marea majoritate a aplicațiilor
dezvoltate cu resurse interne si/sau externe precum și aplicațiile comerciale
achiziționate  de ANCOM in ultimii  ani  au ca platforma de baza platforma
tehnologica  Microsoft  (sisteme  de  operare  de  tip  desktop  și  server,
SharePoint, SQL server, Lync 2013 server, alte aplicații comerciale furnizate
de  terți  licențiate  pe  sistemul  de  operare  Microsoft  Windows).  Aceste
aplicații/sisteme au o valoare considerabila sunt foarte greu sau imposibil de
înlocuit,  nu  mai  pot  fi  utilizate  in  cazul  schimbării  platformei  tehnologice
actuale.

Pentru o înțelegere clară a cerințelor, în continuarea prezentului Caiet
de Sarcini  nu mai apare în mod specific, mențiunea „sau echivalent”  și
toate formulările se referă numai la varianta Microsoft EAS si produsele sau
serviciile specifice tehnologiilor Microsoft, dar ele  vizează întocmai orice
altă soluție echivalentă. Prin urmare, în tot cuprinsul Documentației  de
atribuire ori de câte ori există menționată denumirea „Microsoft” sau orice
altă cerință specifică Microsoft, acestea se vor citi  însoțite de sintagma
„  sau  echivalent  ”    și  se  vor  avea  în  vedere  toate  cerințele  expuse  în
continuare  care  trebuie  îndeplinite  în  situația  în  care  oferta  presupune  o
soluție echivalentă.

Daca o oferta propune o soluție echivalenta, care implicit presupune 
migrarea la alta platforma decât Microsoft, ANCOM impune cerința ca toate 
operațiunile necesare (instalări, instruiri, migrări etc), sa fie efectuate 
integral de către furnizor, in toate sediile ANCOM -  un sediu central, 4
sedii regionale (București, Timiș, Cluj, Iași) si 40 județene - astfel încât:

 Sa rescrie/testeze/instaleze si sa includă licențe pentru toate cele 
peste 80 tipuri de aplicații specifice astfel încât acestea sa aibă 
absolut toate funcționalitățile actuale si pe platforma ofertata 

 perioada de tranziție, in totalitatea ei, sa nu depășească, ca întindere,
30 zile calendaristice

 activitatea instituției nu poate fi întrerupta in timpul programului sau 
de lucru, decât cu respectarea anumitor condiții obligatorii, respectiv:

o in total, pot fi cel mult 4 întreruperi, maxim o întrerupere pe 
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săptămână
o toate întreruperile se planifica de comun acord cu personalul 

ANCOM, cu cel puțin o săptămâna înainte
o dintre cele 4 întreruperi, cel mult una singura poate fi mai 

lunga decât 3 ore dar trebuie sa se încadreze in maximum 8 
ore

 sa nu fie necesar ca specialiștii IT din ANCOM sa efectueze ore 
suplimentare, ei putând fi implicați strict numai in timpul programului 
de lucru al ANCOM

 pe toata perioada tranziției, cu excepția întreruperilor acceptate, sa se
asigure continuu funcționarea normala a tuturor serverelor, 
calculatoarelor aplicațiilor si serviciilor interne furnizate către angajați

 compatibilitatea informațiilor transferate intre diversele aplicații si 
soft-uri utilitare, sa nu fie in nici un fel afectata

 fiecare utilizator trebuie sa fie instruit o ora pe zi, nu mai mult  5 zile
 fiecare specialist IT din cele 5 sedii principale menționate trebuie sa 

fie instruit o ora pe zi, minim 15 zile
 sa se asigure continuu in timpul programului de lucru al ANCOM, cel 

puțin 36 luni de la finalizarea tranziției, in total un minim de 12 
persoane de suport tehnic on site, repartizate in cele 5 sedii principale
ANCOM, astfel:

o sediul central – 4 persoane
o DR București, DR Timișoara, DR Cluj, DR Iași – cate 2 

persoane.

Programul de lucru al ANCOM este de luni până joi în intervalul 8:30-
17:00 și vineri 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare.

In cazul ofertelor de tip Microsoft EAS, specialiștii IT din ANCOM dispun de
cunoștințele  necesare  pentru  a  efectua  ei  înșiși,  când  se  va  considera
oportun, toate trecerile la versiuni superioare ale sistemelor de operare si ale
produselor solicitate.
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3. Cerinte tehnice minimale licente software:

Licențele Microsoft deținute de ANCOM prin contractul existent expiră la
data de 31.07.2017.

Pentru asigurarea continuității licențierii produselor software utilizate
dar și pentru acordarea unui termen suficient pentru activarea licențelor care
urmează a fi inchiriate, se va încheia primul contract subsecvent iar furnizorul
va  asigura  achizitorului  punerea  în  drept  total  de  utilizare  a  tuturor
produselor  software  indicate  de  achizitor  conform   prezentului  Caiet  de
sarcini astfel:

- în data de  01.08.2017 dacă acordul-cadru va fi semnat de către
ambele părți anterior datei de 23.07.2017;

sau
-  în  termen  de  cel  mult  7(şapte)  zile  calendaristice de  la

semnarea acordului-cadru de către ambele părți dacă semnarea acestuia are
loc după data de 23.07.2017.

       Toate licențele solicitate vor fi ofertate împreuna cu componenta SA
(Software Assurance)  si  vor  fi  însoțite de pachetul  adecvat  de servicii  de
suport tehnic de tip Microsoft Premier Support in vederea rezolvării in cel mai
scurt timp a problemelor tehnice legate de pachetele software ce fac obiectul
contractului.  Pachetul  de  servicii  va  fi  inclus  in  pretul  lunar  al  licentelor,
unicul  beneficiar  fiind  ANCOM  si  va  permite  accesul  direct  al  autoritatii
contractante la serviciile mai sus mentionate.

Tipologia licențelor necesare la nivel ANCOM este următoarea:

Tabel 1:

Nr.
crt. Tip licență

cantitate
minima
pentru o

lună

cantitate
maxima
pentru
o lună

cantitate
estimata

start pentru
o lună

(aferentă
primului
contract

subsecvent)
1 Pachet  "utilizator" cu

licențiere  "per  user"  ce
va avea in componenta
următoarele:
-  Suita  Office  Pro  Plus
(Word,  Excel,
Powerpoint,  Outlook,
Publisher,  Access,
Skype  for  Business,

500 800 625
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OneNote), Office pentru
dispozitive  mobile  si
Office  Online
-  Email  avansat  cu
spațiu  virtual  nelimitat
de stocare si  calendar  
-  upgrade  la  Windows
Enterprise  cu  ATP
(Advanced  Threat
Protection)
-  Core  CAL  (licență
acces  servere  pachetul
minimal,  SCEP,  SCCM-
CML) 

2

Pachet  Windows
Server ce  va  avea  in
componenta
următoarele:  
-  Licență  Windows
Server  Standard  (x16
core)
- SCEP antivirus pentru
servere (System Center
Endpoint Protection)
-  Componenta
management
configuratii  precum  si
management  al
clientului  antivirus
(SCEP) pentru utilizatori

40 100 50

3
SQLSvrStdCore  ALNG
LicSAPk  MVL  CoreLic
(core)

20 50 26

4
ProjOnlnProf  ShrdSvr
ALNG  SubsVL  MVL
PerUsr

20 100 29

5
VisioProforO365
ShrdSvr  ALNG  SubsVL
MVL PerUsr

20 100 29

6
VSProwMSDN  ALNG
LicSAPk MVL 4 10 4

7
SfB  Plus  CAL  ShrdSvr
ALNG  SubsVL  MVL
PerUser to SPE E3

150 150 150

8
Email cu 50GB spațiu de
stocare  si  calendar
(Exchange Online)

5 50 10
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In cazul necesitații unor produse software de tipul celor care fac obiectul 
achiziției ce pot fi livrate in aceleași condiții dar care nu sunt incluse in 
Tabelul 1 , prin excepție acestea vor fi livrate la prețul de lista pentru entitate
guvernamentală al Microsoft.

Licențele vor fi livrate intr-un singur contract unitar de licențiere de tip EAS, 
toate licențele vor fi de volum si vor include modalități de activare 
centralizate (după caz). Licențele se vor emite pe numele autorității 
contractante (ANCOM) care va avea acces al un portal dedicat al Microsoft 
unde se vor regasi atat kiturile de instalare cat si cheile de activare necesare.

Precizam faptul ca ANCOM este eligibila pentru a fi încadrată ca entitate 
guvernamentala in conformitate cu definiția Microsoft privind eligibilitatea în 
calitate de entitate guvernamentală 

Punerea in drept de utilizare a licențelor solicitate se va face in baza unui
acord cadru si subsecventele corespunzătoare acestuia. Cantitățile solicitate
vor varia pe parcursul acordului cadru/subsecvent in funcție de necesitățile
autorității contractante.

4. Facturarea

Factura corespunzătoare dreptului  de utilizare a produselor  software va fi
emisa in primele zile al lunii si va conține produsele software utilizate in luna
precedenta.
Plata se va efectua lunar la cursul stabilit de BNR pentru ziua facturării. 

Pentru a păstra un nivel de complexitate redus al tipologiei/numărului  de
licențe si perioadelor de facturare menționate pe factura, se vor factura doar
luni întregi in următoarea forma:

- Daca  livrarea/activarea  licenței  solicitate  pe  parcursul  contractului
subsecvent se realizează înainte de data de 15 (inclusiv) ale lunii, licență va
apare pe factura corespunzătoare licențelor din luna respectiva.

- Daca  livrarea/activarea  licenței  solicitate  pe  parcursul  contractului
subsecvent  se  realizează  după  data  de  15   ale  lunii,  licență  va  apare
începând cu factura corespunzătoare licențelor din luna următoare.
Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător în cazul dezactivării 
unor licențe. 
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