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Precizări la 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. 

Prin Adresa MEN nr. 455/DLI din 01.07.2013, ministerul face precizări privind instalarea 

imaginilor de disc pe stațiile de lucru eligibile, citez: 

„Microsoft oferă drepturile de utilizare a ultimelor versiuni de produse Windows Professional, Office 

Professional Plus, Core CAL, respectiv Windows Server Standard în baza Acordului de licenţiere „School 

Agreement” (CASA) nr. 6-7W2IBI7LS cu actele adiţionale aferente, semnat odată cu Contractul de furnizare 

produse nr. 108/17.08.2011. … 

Instrucţiunile de utilizare a platformei de descărcare sunt disponibile după ce ați primit parola de conectare 

de la responsabilul ISJ. … 

Imaginea de disc pentru staţiile de lucru (aferente licenţei Professional Desktop şi, implicit, Core CAL) 

conţin instalarea şi activarea automată a următoarelor produse software Microsoft: Windows 8 Professional şi Office 

2013 Professional (Core CAL inclus). … Imaginea de disc pentru servere (aferentă licenţei Windows Server 

Standard) conţine produsul Windows Server 2012 Standard. Cheia de activare a produsului este disponibilă pe 

platforma de descărcare. 

Astfel, numărul minim de staţii de lucru, respectiv servere eligibile pe care se vor instala imaginile de disc 

cu ultimele versiuni de produse software Microsoft a fost stabilit ca fiind numărul de staţii de lucru, respectiv 

servere, cu care unităţile de învăţământ au fost dotate prin programele SEI V şi SEI RURAL, la care se adaugă şi 

staţiile de lucru, respectiv serverele eligibile, intrate în patrimoniul unităţilor de învăţământ din alte surse (venituri 

proprii, donaţii, proiecte pe fonduri structurale etc.)”. Am încheiat citatul. 

Pe scurt, dacă o stație de lucru a funcționat cu Windows Vista sau are minim 1 GB RAM, 

3GHz procesorul și 80 GB HDD este eligibilă. Stațiile pe care trebuie instalată imaginea 

obligatoriu sunt cele din programele de dotare din anii 2008-2009 SEI V (tip Myria) şi SEI 

RURAL (tip Elsaco). 

Numirea responsabilului este utilă pentru toate unitățile deoarece trebuie declarat 

numărul de calculatoare eligibile (chiar dacă este 0) iar, în perioada imediat următoare, 

ministerul va extinde platforma online cu un nou modul de „inventariere a parcului de calculatoare” 

din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

Ce trebuie făcut? Imaginea descărcată se va inscripționa pe unul sau mai multe DVD-uri 

care vor fi utilizate la instalare fel ca cele anterioare (cu imaginea Win7). Atenție! Imaginea 

descărcată poartă „amprenta” școlii, fiind contorizate toate instalările cu activare ale acesteia, 

deci nu puteți depăși numărul de declarat de stații eligibile. Nu instalați noile imagini pe stațiile 

de lucru din administrativ (secretariat, director, contabilitate, bibliotecă). 
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