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NOTA Nr. 385 din 08.07.2013 

Către: TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT  

Referitor la: dreptul de utilizare a ultimelor versiuni pentru produsele software Microsoft. 

În baza Art.1 al OMEN nr. 3877 din 10.06.2013 privind raportarea utilizării licențelor 

educaționale Microsoft în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inspectoratele școlare au 

obligaţia de a verifica instalarea licenţelor educaţionale Microsoft pe toate staţiile de lucru şi 

serverele eligibile utilizate în activitatea instructiv-educativă din aria lor de competență. 

Luând în considerare cerințele impuse prin Adresa MEN nr. 455/DLI din 01.07.2013, prin 

care „fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică din sistemul preuniversitar de stat va 

descărca, de pe portalul http://licente.edu.ro, imaginile de disc necesare efectuării instalării ultimelor 

versiuni de produse” software „pe toate staţiile de lucru şi serverele eligibile din unitatea de învăţământ 

preuniversitar de stat, conform Acordului de licenţiere („CASA”)”. 

Prin eligibilitatea staţiilor de lucru se înţeleg acele staţii de lucru care îndeplinesc cumulativ 

următoarele 3 condiţii: 

1. Sunt folosite în activitatea instructiv-educativă; 

2. Permit, din punct de vedere a configuraţiei hardware, instalarea unei versiuni superioare de 

sistem de operare (sau pachet Office) decât cele cu care acestea au fost achiziţionate/primite; 

3. Să fi fost achiziţionate  în prealabil cu sistem de operare licenţiat OEM (sistem de operare 

preinstalat, indiferent de versiune) – (staţiile de lucru SEI V, respectiv SEI RURAL îndeplinesc 

automat această condiţie deoarece au fost livrate cu sistemul de operare Windows Vista preinstalat).  

În consecință, TOATE unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri ca 

„Instalarea acestor ultime versiuni de produse software Microsoft, disponibile pe platforma de descărcare, 

să se efectueze în toate unităţile de învăţământ care deţin staţii de lucru, respectiv servere eligibile, până 

cel târziu la data de 15 iulie 2013”. 

Fiecare director va desemna, prin decizie internă, persoana responsabilă cu licențele 

educaționale care să coordoneze activitățile de descărcare și instalare a licențelor, de raportare 

periodică a instalărilor conform OMEN nr. 3877 și de stabilire a eligibilității stațiilor de lucru. O 

copie a deciziei va fi transmisă la responsabilul cu licențierea de la nivelul inspectoratului prin 

fax sau email (scanată), până la data de 10 iulie 2013 ora 12:00. Până la aceeași dată și oră, veți 

transmite prin email, la adresa licente@isj.dj.edu.ro, datele de contact ale persoanei responsabile 

cu licențele educaționale (nume, prenume, telefon de contact și adresa de email pe care vor fi 

transmise datele de conectare la platforma online de descărcare a licențelor și de raportare). 

Răspunderea pentru neîndeplinirea acestei obligații revine în totalitate directorului 

unității de învățământ. 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,   Responsabil licențiere software, 
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