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Vă informăm că proiectul „Internet în școala ta” a ajuns acum în faza de livrare, instalare, 
testare și acceptare a echipamentelor pentru fiecare locație de tip NLC cuprinsă în contract 
(lista școlilor agreată prin contract) și verificată de Dvs. și de echipele tehnice ale furnizorului 
(OMNILOGIC / ROMTELECOM) în faza anterioară. 

Astfel, începând cu data de 7 martie a.c. vor fi transportate și livrate la sediul școlilor (locațiile 
agreate de tip NLC) următoarele produse: 

1.  Rack de echipamente – 1 buc.; 
2.  Echipament de conexiune din NLC către internet (”Acces Point”) -1 buc.; 
3.  Switch de rețea – 1 buc.; 
4.  Firewall – 1 buc; 
5.  UPS – 1 buc; 

Documentele care însoțesc echipamentele în cadrul livrărilor către locațiile tip NLC, pentru a 
informa reprezentanții din fiecare școală: 

a. Aviz de însoțire a mărfii în locațiile finale (de tip NLC); 

b. Proces verbal de predare produse și primire în custodie în locațiile finale (de tip 
NLC); 

c. Proces verbal de acceptanță realizare și configurare LAN; 

d. Proces verbal de acceptanță instalare și configurare NLC; 

e. Proces verbal de acceptanță a serviciilor de instruire ”on site” în locațiile finale de tip 
NLC; 

Toate documentele de mai sus vor fi livrate în 4 exemplare (unul pentru furnizor – Omnilogic și 
trei pentru achizitor – M.E.N.: un exemplar M.E.N., unul pentru OIPSI și unul în locația NLC) și 
vor fi personalizate cu adresele școlilor (locațiile de tip NLC) și seriile echipamentelor furnizate.  

- Reprezentanții autorizați ai Furnizorului (OMNILOGIC SRL prin ROMTELECOM 
S.A.) vor transporta în locațiile finale, pentru instalare, configurare și testare, 
echipamentele specificate în PV de predare/primire în custodie aferent.  

- Aceste echipamente vor fi instalate numai în sălile / laboratoarele agreate în cadrul 
etapei de ”Site Survey” a proiectului, cu reprezentanții școlilor, autorizați de M.E.N.  
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- Numărul de porturi de rețea aprobate în cadrul proiectului pentru a fi conectate în 
laboratoarele de informatică este de maxim 17. (exclusiv  cele 3 conexiuni 
administrative și una pentru echipamentul ”Acces Point”);  

- Conectarea altor săli decât cele specificate prin contractul semnat cu M.E.N. (de ex.: 
laborator, cancelarie, birou director) nu intră în scopul acestui proiect; 

- Conectarea altor corpuri de clădire pentru care distanța de racordare este mai mare 
de 100 metri nu intră în scopul acestui proiect; 

- Reprezentanții autorizați ai M.E.N. din cadrul școlii vor trebui să asigure accesul 
tehnicienilor OMNILOGIC / ROMTELECOM în incinta sălilor destinate proiectului, 
pentru instalarea echipamentelor, să asigure accesul la prizele cu împământare 
pentru alimentare cu 220V a rackului; 

- Reprezentanții autorizați ai M.E.N. din cadrul fiecărei școli vor trebui să verifice 
împreună cu personalul tehnic OMNILOGIC / ROMTELECOM lucrările făcute, să 
completeze toate informațiile necesare în formularele de procese verbale transmise 
și să semneze/ștampileze toate cele 4 exemplare originale ale seturilor de procese 
verbale descrise mai sus și să păstreze doar un exemplar din fiecare tip de proces 
verbal; 

- Reprezentanții autorizați ai M.E.N. din cadrul fiecărei școli vor trebui să participe 
alături de tehnicienii OMNILOGIC / ROMTELECOM la sesiunea de verificare a 
parametrilor conexiunii broadband, asa cum a fost ea definită în contract și apoi la 
cea de instruire ”On site”, care au loc în aceeași zi, la finalul instalării și configurării 
echipamentelor; 

- În cadrul sesiunii de verificare a conexiunii broadband la școli se vor verifica 
parametrii tehnici definiți în contractul cu M.E.N. (vezi tabelul din procesul verbal 
”Instalare și configurare NLC”) și nu o conexiune la internet. În această fază a 
proiectului conexiunea la internet nu este permisă, ea se va realiza la momentul 
acceptanței finale a configurărilor din locațiile de tip NRC și va fi comunicată în timp 
util către școli; 

- Reprezentanții autorizați ai M.E.N. din cadrul fiecărei școli vor trebui  să preia toate 
materialele de ambalare a echipamentelor, precum și materialele de protecție, care 
rămân în proprietatea M.E.N.; 

   
 

  Daniel BŐJTE  

  Consilier Szilárd Balázsi 

   Analist 
   


