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Obiectul contractului 

Furnizare de servicii internet şi televiziune digitală la sediul Primăriei Municipiului 
Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani. 

Cerinţe generale 

Se vor livra servicii de internet şi televiziune la sediul clientului. 
Primăria Municipiului Botoşani va pune la dispoziţia furnizorului accesul la echipamentele 

prin intermediul cărora se vor realiza conexiunile, alături de informaţiile tehnice de care acesta 
are nevoie pentru a realiza legăturile. 

Furnizorul va oferi soluţii şi va sprijini beneficiarul în situaţiile de schimbare a sediului, 
adăugare de locaţii ce trebuie conectate, redimensionare a traficului internet sau a cerinţelor de 
televiziune. 

De asemenea, furnizorul va realiza infrastructura necesară pentru televiziune, la sediul 
din Piaţa Revoluţiei nr. 1, Botoşani, fără costuri pentru beneficiar. 

Beneficiarul va primi de la furnizor, spre aprobare, rapoartele de test care să confirme 
calitatea şi conformitatea serviciilor ce urmează a fi furnizate. 

Instalarea serviciilor se va realiza întermen de maxim 3 zile lucrătoare. 
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Cerinţe tehnice 

Servicii de internet 
• Internet pe fibră optică, bandă simetrică garantată de 100Mbps, fără filtrări sau 

restricţii; 
• Conexiune stabilă, permanentă; volumul de trafic nu va influenţa tariful lunar; 
• 2 adrese IP publice; 
• SLA - disponibilitate de minim 99%; 
• Suport tehnic 24/7, alocarea unei persoane din departamentul tehnic, dedicată 

pentru beneficiar; 
• Monitorizarea traficului internet de către furnizor, informarea beneficiarului în situaţia 

depistării de disfuncţtonaiităţi şi remedierea acestora. 
Servicii de televiziune 
• Televiziune digitală HD; 
• Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului un număr de 6 aparare DVR-

HD/Mediabox care să permită înregistrarea programelor TV; 
• în grila de programe se vor regăsi oligatoriu canale regionale şi canalele locale: 

o Tele M; 
o TeleMoldova; 
o Somax; 
o TVR laşi 
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Raul 
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