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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 
Blv. prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil T, Iași 
Tel./Fax: 0232/216853 
 

 
 

RĂSPUNS LA SOLICITĂRI 
 

 
referitoare la Invitatia de participare nr. 16762/14.08.2018 ce are ca obiect achizitia de 

„Sistem de gestiune a bazelor de date”, la care data limită de depunere a ofertelor este 20.08.2018 ora 9.00 

 

 
În urma primirii unor solicitări de clarificări in data de 16.08.2018, pe e-mail, precizăm: 
 
 
Întrebare: Care este obiectivul principal al implementării acestui RDBMS (Sistem relațional de gestionare a bazelor de 

date) - va fi utilizat împreună cu un alt sistem? 

Raspuns: Integrarea in sistemul informatic existent a unui sistem nou de gestiune a bazelor de date pentru a fi 

exploatatat in mai multe servicii din cadrul universitatii. 
 

Întrebare: Care este numarul de utilizatori pe care RDBMS il va servi? 

Raspuns: 30 utilizatori. 
 

Întrebare: Care este cantitatea de nuclee CPU (core-uri) care vor fi utilizate împreună cu RDBMS? 

Raspuns: Irelevant deoarece modelul de licentiere va fi per statie de lucru. 
 

Întrebare: Care este cantitatea de servere fizice / virtuale care vor fi utilizate împreună cu RDBMS? 

Raspuns: Este alocat un singur server. 
 

Întrebare: Care este cantitatea de RAM alocată acestui RDBMS? 

Raspuns: Minimum alocat va fi 2GB din memoria sistemului. Configuratia va fi modificata daca se impune. 
 

Întrebare: Există cerințe privind Hot Availability/Disaster Recovery? 

Raspuns: Se asigura hardware. 
 

Întrebare: Există cerințe pentru componente suplimentare pentru buna functionare a RDBMS (adică ETL, Motoare de 

raportare, BI etc.)? 

Raspuns: Nu sunt necesare componente suplimentare. 
 

Întrebare: Licentele tip OS (de exemplu: Windows Server) trebuie incluse in cadrul RDBMS? – sunt existente sau nu 

deja in Universitate? 

Raspuns: Licentele tip OS (de exemplu: Windows Server) nu trebuie incluse in cadrul RDBMS. 
 

Întrebare:  Care este bugetul maxim alocat acestei investitii? 

Raspuns: Ofertantii vor trebui sa precizeze valoarea reala a Sistemului de gestiune a bazelor de date indiferent de 

valoarea estimata de universitate. 

 
 
 

Șef Serviciu Achiziții Transport, 

Ing. Radu Burac 

Administrator patrimoniu 
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