
               HOTARARE nr. 1.778 din 21 octombrie 2004 
pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna 
extinderea contractului comercial de inchiriere de licente, incheiat la data de 15 aprilie 
2004, pentru produsele educationale Microsoft 
Emitent      : GUVERNUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 2 noiembrie 2004 
 
    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. XIII alin. (1) din 
Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    (1) Se aproba extinderea contractului comercial de inchiriere de licente, incheiat la data 
de 15 aprilie 2004 intre Guvernul Romaniei si Fujitsu Siemens Computers GmbH 
Austria, si pentru produsele educationale Microsoft, conform anexei nr. 1. 
    (2) Se aproba incheierea intre Guvernul Romaniei si Microsoft Ireland Operations 
Limited a contractului tehnic relevant al Microsoft, si anume Microsoft Campus and 
School Agreement, si a formularului de inscriere aferent acestuia, in formele prevazute in 
anexele nr. 2 si 3. 
    (3) Se mandateaza ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului 
sa semneze, in numele Guvernului Romaniei, extinderea contractului comercial de 
inchiriere de licente si contractul tehnic, prevazute la alin. (1) si (2). 
    ART. 2 
    Plata ratelor prevazute in extensia contractului comercial de inchiriere de licente se 
efectueaza, pentru Guvernul Romaniei, din bugetul de stat, in limita sumelor aprobate 
anual prin lege cu aceasta destinatie in bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
conform anexei nr. 1. 
    ART. 3 
    (1) Secretariatul General al Guvernului, dupa receptia licentelor educationale 
Microsoft, achizitionate in baza contractelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), le va 
transfera fara plata Ministerului Educatiei si Cercetarii, care, pe baza unor contracte de 
comodat, le va distribui catre unitatile si institutiile de invatamant de stat beneficiare. 
    (2) Unitatile si institutiile de invatamant de stat beneficiare vor primi cate un kit de 
instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate, acestea fiind responsabile de instalarea 
produselor software intr-un numar corespunzator necesarului stabilit de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii. 
    ART. 4 
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului sa 
emita o scrisoare de confort catre finantatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH 
Austria, in forma prevazuta in contractul comercial de inchiriere de licente mentionat la 
art. 1. 
    ART. 5 
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezenta hotarare. 
--------- 



    *) Anexele nr. 1-3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
1.011 bis in afara abonamentului, ce se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu 
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                                 ADRIAN NASTASE 
 
                                Contrasemneaza: 
                                  ------------ 
                       Ministrul educatiei si cercetarii, 
                              Alexandru Athanasiu 
 
              Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, 
                              Silvia Adriana Ticau 
 
            Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al 
                                  Guvernului, 
                                Eugen Bejinariu 
 
                         Ministrul finantelor publice, 
                            Mihai Nicolae Tanasescu 
 
    Bucuresti, 21 octombrie 2004. 
    Nr. 1.778. 
 
                                   ----------- 
 


