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Clarificări suplimentare din partea ministerului 

 

1. Pachetul Professional Desktop este format din Windows Upgrade (adică orice versiune 

superioară celei cu care echipamentul a fost dotat iniţial – în cazul nostru prima versiune 

superioară este cea din kiturile de anul trecut, şi anume Windows 7) şi Office Professional (orice 

versiune superioară celei cu care echipamentele au fost dotate iniţial – în cazul nostru, în kiturile 

de anul trecut a fost oferit Office 2010). Prin urmare, dacă cel puţin una din cele două 

componente a pachetului este instalată, atunci trebuie raportată utilizarea a unui drept de 

utilizare de pachet Professional Desktop. 

2. Core CAL reprezintă „Client Access License” şi este licenţa care dă dreptul echipamentului să 

acceseze servicii de server într-o reţea. Ea este compusă din CAL Windows Server, CAL 

Exchange, CAL System Center, CAL Sharepoint, CAL Lync. Prin urmare, este un drept de 

utilizare a serviciilor de server menţionate de către staţia respectivă. Astfel, dacă sunt folosite în 

reţeaua respectivă cel puţin una din serviciile de server menţionate, atunci se calculează ca fiind 

drept de utilizare de pachet Core CAL. În cazul nostru, toate staţiile pe care se instalează 

pachetul Professional Desktop folosesc servicii de server, prin  urmare, în raportarea Dvs. 

coloanele Professional Desktop şi Core CAL vor fi identice. 

3. Raportul solicitat se referă  exclusiv la situaţia licenţelor efectiv utilizate la 1 iunie 2013!  

4. Windows Server standard reprezintă numărul de drepturi de utilizare efectiv folosite în şcoli la 1 

iunie 2013. Va fi, probabil, un număr mic, deoarece kiturile distribuite anul trecut conţin 

Windows 2008 R2, aproape similar cu Windows 2008 cu care au venit serverele în SEI V şi SEI 

RURAL (pe acestea NU le număraţi, pentru că, firesc, aveţi licenţă perpetuă – permanentă – 

venită odată cu serverul). Număraţi doar acele drepturi de utilizare care s-au utilizat fie prin 

instalare Windows 2008 pe alte servere decât cele venite prin SEI V/RURAL şi folosite în şcoală, 

fie Windows 2008R2 instalat peste serverele SEI V/RURAL.  

 

Repet clauzele de eligibilitate ale staţiilor de lucru pe care se pot folosi drepturile de utilizare din acest 

Acord de licenţiere: 

- Staţia de lucru să fi fost achiziţionată cu un sistem de operare de tip OEM (cele dinafara SEI) sau 

să fie din SEI (care implicit au venit cu un sistem de operare) 

- Staţia de lucru să fie utilizată în activitatea-instructiv educativă 

- Staţia de lucru să permită din punct de vedere hardware instalarea unei versiuni de sistem de 

operare SUPERIOARĂ celei cu care staţia de lucru a fost achiziţionată (altfel nu are sens folosirea 

dreptului de utilizare) 

 

Vă rog să nu confundaţi DREPTUL DE UTILIZARE cu KITUL DE INSTALARE. Prin urmare, număraţi 

efectiv pe câte calculatoare din şcoala Dvs. s-au instalat efectiv licenţele primite în martie 2012 (kiturile 

conţineau Windows 7 cu Office 2010 şi Windows Server 2012) – aveaţi obligaţia de a efectua aceste 

operaţii, până la 15 septembrie 2012, pe toate calculatoarele utilizate în activitatea instructiv-educativă şi 

care aveau cel puţin sistem de operare Windows OEM (orice versiune) şi care permiteau d.p.d.v. 

hardware instalarea acelor imagini primite. Am scris 15 septembrie 2012 deoarece ştim cu toţii că acele 

imagini primite în martie 2012 nu puteau fi instalate decât după încheierea examenelor naţionale. 

 

Cu stimă, 

Daniel BŐJTE 

Consilier - Direcţia Logistică şi Informatizare 

Ministerul Educaţiei Naţionale 
 



Prin "eligibilitate" se înţelege staţia de lucru poate folosi un drept de utilizare din Acordul de licenţiere Microsoft  curent.

Condiţii de eligibilitate

Staţiile de lucru din şcoli, provenite din oricare surse, pot fi eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1) Să fi fost achiziţionate cu sistem de operare Microsoft OEM

2) Să fie utilizate în activitatea instructiv-educativă

3) Configuraţia lor hardware să permită instalarea unui sistem de operare Windows superior celui cu care acestea au fost achiziţionate

Tipuri de staţii de lucru care pot fi eligibile

Există 2 categorii de staţii de lucru utilizate în şcoli în activitatea instructiv-educativă:

a) provenite din SEI (configuraţii standard sau similare, prin urmare condiţiile de eligibilitate 1 şi 2 sunt îndeplinite automat)

b) provenite din alte surse (configuraţii diferite de la caz la caz, prin urmare nu se cunosc implicit care condiţii de eligibilitate sunt îndeplinite implicit)

a) Eligibilitatea staţiilor de lucru provenite din SEI

Graficul de mai jos reprezintă eligibilitatea din punct de vedere hardware (condiţia de eligibilitate nr. 3), în funcţie de sistemul de operare dorit a se instala
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Legendă:

 = sistemul de operare cu care staţiile de lucru au fost dotate în SEI

= staţia de lucru nu este eligibilă din cauza hardware-ului care nu permite instalarea unui s.o. superior 

= staţia de lucru poate fi eligibilă pentru acel sistem de operare dacă a beneficiat de upgrade hardware

= staţia de lucru este eligibilă pentru acel sistem de operare

b) Eligibilitatea staţiilor de lucru provenite din alte surse: - trebuie verificate toate cele 3 condiţii de eligibilitate.

Raportarea situaţiei drepturilor de utilizare efectiv folosite

Pachetul ProDesktop are 2 componente: Windows Upgrade şi Office Professional. Dacă pe o staţie de lucru s-a instalat doar un pachet Office

superior celui cu care staţia a fost achiziţionată, dar nu şi un sistem de operare superior, se consideră folosire a unui drept de utilizare a pachetului!

Dreptul de utilizare efectiv folosit este instalarea de cel puţin o componentă din pachetul ProDesktop (Professional Desktop) pe o staţie eligibilă.

Core CAL reprezintă Client Access License, adică dreptul staţiei de lucru de a folosi servicii de server în reţea. Este practic identică cu numărul de pachete.

Windows Server Standard  sunt drepturi de utilizare a sistemelor de operare de server folosite în cazul instalării unui sistem de operare server superior

celui cu care au fost dotate, indiferent de provenienţa lor. Serverele SEI au fost dotate astfel: SEI II-IV Win. 2003/Linux, SEI V+RURAL Win2008.

Sisteme de operare Windows Server superioare sunt WinServer 2008, 2008R2,2012 pt. SEI II-IV, iar pt SEI V+R sunt WinServer 2008R2, 2012.

ELIGIBILITATEA STAŢIILOR DE LUCRU - Acord de licenţiere Microsoft curent


