
Caiet de sarcini 

 

Procurarea unui pachet de licențe enterprise de două tipuri: 

Microsoft 365 E5 -200 licențe 

1. Licență Microsoft Windows Enterprise, cu acces la actualizări în permanență  

2. Microsoft Windows Security - Protecție avansată ATP 

- Protecție inteligentă, evaluarea riscului de conformitate cu instrumente de evaluare 

simplificate, pentru protecția datelor de pe dispozitive, aplicații și cloud. 

- Protecție de ultimă generație împotriva amenințărilor zero-day, a ransomware-ului și a 

altor tentative de malware complexe 

- Protecție împotriva exploatărilor prin aplicarea politicilor care oferă rezistență împotriva 

amenințărilor înainte de breșă în Windows 10 

- Protecție împotriva software-ului rău intenționat, viruși, programe spyware și alte 

software-uri rău intenționate 

- Protejarea împotriva amenințărilor sofisticate ascunse în atașările și linkurile din e-mail 

- Ștergerea la distanță a datelor de pe dispozitivele pierdute sau furate cu golirea selectivă 

3. Licență Microsoft Office, pachet de instrumente actualizate la ultima versiune în 

permanență 

-Teams, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, OneNote, Publisher, 

Booking, SharePoint, Yammer 

-Versiuni permanente actualizate pentru Windows și Mac 

-Versiuni iOS și Android 

-Versiuni web de Word, Excel, PowerPoint și OneNote 

-Elaborare în comun în timp real, astfel încât mai mulți utilizatori să poată lucra simultan 

la același document 

4. Microsoft Teams – Lucru în echipă și comunicare 

-Sistem de telefonie, apeluri audio 

-Găzduirea întâlniri online și apeluri video 

-Discuții pe chat cu colegi, echipe 

-Colaborare dintr-un singur loc, reunirea chat-urilor și fișierelor echipei 

5. Microsoft OneDrive 

-1 TB de spațiu pentru stocare și partajare 

-Acces și sincronizarea fișierelor pe PC sau MAC și pe dispozitivele mobile 

-Partajare fișiere în siguranță, cu acces restricționat 

-Partajare fișiere cu persoane de contact din exterior 

6. Two-Factor Authentication – autentificare bi-factorială pentru acces din afara rețelei 

locale 

7. Single sign-on - interfață unică pentru autentificare pentru toate serviciile 

8. Data Loss Prevention 

-Protecția informației Azure Information Protection P2 

-Protecția datelor în cloud 

-Restricționarea copierii sau salvării informațiilor în aplicațiile și locațiile neautorizate 

-Control cine are acces la informațiile firmei, aplicând restricții  

9. Administrarea și gestionarea centralizată a tuturor utilizatorilor, licențelor, aplicațiilor 

și a serviciilor componente Microsoft 365 



10. Managementul stațiilor și al dispozitivelor mobile 

-Configurare caracteristici și setări de securitate pe PC-uri şi dispozitive mobile care 

rulează iOS sau Android  

-Controale simplificate pentru a gestiona politicile aplicate PC-urilor 

-Implementarea automată a aplicației Office pe PC-uri 

-Configurare pentru instalarea automată a actualizărilor pentru Office și Windows 

-Aplicarea politicilor de securitate pentru a proteja datele de afaceri pe toate dispozitivele, 

inclusiv iOS, Android şi PC-uri Windows, cu Gestionare dispozitive mobile de la lntune 

-Condiții și standarde cheie internaționale, regionale și specifice domeniului de activitate, 

cu peste 1.000 de controale de securitate și confidențialitate 

11. Funcționare și asistență 

-Actualizarea în permanență a sistemei de operare și a pachetului Office 

-Garanție de funcționare de 99.9% 

-Asistență prin telefon și online disponibilă imediat 
 

Microsoft 365 E3-250 licențe  

1. Licență Microsoft Windows Enterprise, cu acces la actualizări în permanență  

2. Microsoft Windows Security - Protecție avansată  

3. Licență Microsoft Office, pachet de instrumente actualizate la ultima versiune în 

permanență 

-Teams, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, OneDrive, OneNote, Publisher, 

Booking, SharePoint, Yammer 

-Versiuni permanente actualizate pentru Windows și Mac 

-Versiuni iOS și Android 

-Versiuni web de Word, Excel, PowerPoint și OneNote 

-Elaborare în comun în timp real, astfel încât mai mulți utilizatori să poată lucra simultan 

la același document 

4. Microsoft Teams – Lucru în echipă și comunicare 

-Sistem de telefonie, apeluri audio 

-Găzduirea întâlniri online și apeluri video 

-Discuții pe chat cu colegi, echipe 

-Colaborare dintr-un singur loc, reunirea chat-urilor și fișierelor echipei 

5. Microsoft OneDrive 

-1 TB de spațiu pentru stocare și partajare 

-Acces și sincronizarea fișierelor pe PC sau MAC și pe dispozitivele mobile 

-Partajare fișiere în siguranță, cu acces restricționat 

-Partajare fișiere cu persoane de contact din exterior 

6. Two-Factor Authentication – autentificare bi-factorială pentru acces din afara rețelei 

locale 

7. Single sign-on - interfață unică pentru autentificare pentru toate serviciile 

8. Data Loss Prevention 

-Protecția informației Azure Information Protection P1 

-Protecția datelor în cloud 

-Restricționarea copierii sau salvării informațiilor în aplicațiile și locațiile neautorizate 

-Control cine are acces la informațiile firmei, aplicând restricții  



9. Administrarea și gestionarea centralizată a tuturor utilizatorilor, licențelor, aplicațiilor 

și a serviciilor componente Microsoft 365 

10. Managementul stațiilor și al dispozitivelor mobile 

-Configurare caracteristici și setări de securitate pe PC-uri şi dispozitive mobile care 

rulează iOS sau Android  

-Controale simplificate pentru a gestiona politicile aplicate PC-urilor 

-Implementarea automată a aplicației Office pe PC-uri 

-Configurare pentru instalarea automată a actualizărilor pentru Office și Windows 

-Aplicarea politicilor de securitate pentru a proteja datele de afaceri pe toate dispozitivele, 

inclusiv iOS, Android şi PC-uri Windows, cu Gestionare dispozitive mobile de la lntune 

-Condiții și standarde cheie internaționale, regionale și specifice domeniului de activitate, 

cu peste 1.000 de controale de securitate și confidențialitate 

11. Funcționare și asistență 

-Actualizarea în permanență a sistemei de operare și a pachetului Office 

-Garanție de funcționare de 99.9% 

-Asistență prin telefon și online disponibilă imediat 
 


