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CAIET DE SARCINI
PROIECT WIFI4EU

Prin  intermediul  inițiativei  WiFi4EU,  Comisia  Europeană  a  dorit  să  promoveze 
accesul  gratuit  la  Wi-Fi  în  spații  publice  precum parcurile,  piețele  și  clădirile  publice, 
bibliotecile, muzeele și centrele de sănătate, peste tot în Europa.

Bugetul  este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2018-2020.  Acesta va fi 
utilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație în principalele centre 
de interes public.

Cuponul valoric WiFi4EU va acoperi  echipamentul  și  costurile de instalare. UAT 
orașul  Borsec va  trebui  să  plătească  pentru  conectivitate  (abonamentul  la  internet)  și  
pentru întreținerea echipamentului, astfel încât să ofere conectivitate Wi-Fi gratuită și de 
înaltă calitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Cuponul valoric WiFi4EU reprezintă o sumă fixă, respectiv 15.000 EUR. 

Spațiile publice unde intenționăm a instala hotspoturile WiFi4EU (puncte de acces 
wireless)  sunt  prezentate  în  continuare  (anexa  1)  având  la  bază  hărțile  obținute  prin  
aplicația  Google  maps.  Sunt  conturate  suprafețele  care  trebuiesc  acoperite,  soluțiile 
tehnice  propuse  fiind  opțiunea  ofertantului,  bineînțeles  respectând  condiția  de  a  fi  
acoperită zona respectivă.

O altă locație este Biblioteca orășenească (care nu este prezentată în anexa 1) 
aflată la intersecția strada Carpați cu strada Topliței.

În oferta transmisă se vor specifica obligatoriu cheltuielile de exploatare aferente 
soluției  propuse  pe  o  perioadă  de  3  ani.  Lipsa  specificării  acestor  cheltuieli  duce  la 
considerarea ofertei ca fiind inacceptabilă. Garanția echipamentelor va fi de minim 3 ani.

Având în vedere că UAT orașul Borsec nu dispune de specialiști în comunicații și în  
consecință nu poate prevede nici măcar aproximativ soluția tehnică adoptată, pot apărea 
următoarele situații (având la bază cuponul valoric de 15.000 EUR): 

1. soluția tehnică propusă de către ofertant poate acoperi o suprafață, arie mai mare 
decât  cea solicitată  (a  se  vedea  anexa  1).  În  acest  caz ofertantul  va  specifica 
necesitatea definirii  de către beneficiar de noi arii.  Suprafețele vor fi  stabilite de 
comun acord, și vor fi diferite de trupurile solicitate (nu se consideră suprafață în  
plus  de  exemplu  suprafața  pe  lângă  B-dul  7  Izvoare  care  este  acoperită  de 
dispozitivele care asigură conectivitatea de-a lungul bulevardului)

2. soluția tehnică propusă de către ofertant acoperă integral suprafața, aria solicitată  
coincide cu propunerea depusă.

3. soluția tehnică propusă nu acoperă integral aria solicitată, se vor evidenția trupurile 
la care se propune renunțarea.
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Evaluarea ofertelor:

• cheltuieli cu exploatarea – soluția cu valoarea cea mai mică 10 puncte
soluția n – punctaj n = valoare soluție cea mai mică / valoare soluția n X 10

• fiecare arie suprafață nouă + 5 puncte
• aria corespunde cu cea solicitată 0 puncte
• renunțarea dintr-o arie din suprafețele solicitate – 5 puncte
• includerea costului reconfigurării rețelei (când va fi cazul), faza II +2,5 puncte
• mentenanță hard și soft 3 ani +2,5 puncte

La punctaj egal departajarea este conform deciziei UAT orașul Borsec, neavând 
obligația de a o motiva.

Prin  transmiterea  ofertei  fiecare  ofertant  își  asumă  și  acceptă  condițiile  din 
prezentul caiet de sarcini.

Este recomandat ca înainte de întocmirea ofertei să se efectueze o vizită la fața 
locului.

Toate comunicările se vor efectua utilizând adresa de mail 
primaria@primaria-borsec.ro cu comunicări de confirmare a primirii.

După alegerea ofertantului, oferta – doar partea care face obiectul punctajului – va 
fi publicată pe situl www.primaria-borsec.ro

Oferta acceptată va fi postată pe SEAP și va fi achiziționată conform procedurii.

Cerințe tehnice:

Se vor instala cel puțin combinația de PA-uri interioare și exterioare:

Număr minim de PA-uri exterioare Număr minim de PA-uri interioare

10 0

9 2

8 3

7 5

6 6

5 8

4 9

3 11

2 12

1 14

0 15
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Se va asigura ca fiecare PA:

• este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz – 5Ghz);
• are un ciclu de sprijin de peste 5 ani;
• are  un  timp  mediu  de  funcționare  între  defecțiuni  (mean  time  between  failure, 

MTBF) de cel puțin 5 ani;
• are un punct de gestionare unic specific și centralizat cel puțin pentru toate PA-urile  

fiecărei rețele WiFi4EU;
• este compatibil cu IEEE 802.1x;
• este conform cu IEEE 802.11ac Wave I;
• este compatibil cu IEEE 802.11r;
• este compatibil cu IEEE 802.11k;
• este compatibil cu IEEE 802.11v;
• este  capabil  să  gestioneze  simultan  cel  puțin  50  de utilizatori,  fără  degradarea 

performanțelor;
• are o capacitate MIMO de cel puțin 2x2;
• este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance).

Cerințe privind calitatea serviciilor

Pentru  a  garanta  că  rețeaua  finanțată  de  WiFi4EU  este  capabilă  să  ofere 
utilizatorilor  o  experiență  de  înaltă  calitate,  se  va  realiza  un  abonament  la  o  ofertă  
echivalentă cu conexiunea Internet de larg consum cea mai rapidă disponibilă pe piață și  
în orice caz la o conexiune care oferă o viteză de descărcare de minimum 30 Mbps. 

Obligații privind tarifele, publicitatea și utilizarea datelor

• accesul  utilizatorilor  finali  la  rețeaua  WiFi4EU este  gratuit,  adică  furnizat  fără  o 
remunerație corespunzătoare vărsată fie prin plată directă, fie printr˗un alt tip de 
plată, și în special că acesta nu conține publicitate comercială și că este furnizat  
fără reutilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale.

• accesul  utilizatorilor  finali  este  furnizat  de  operatorii  rețelelor  de  comunicații  
electronice fără discriminare, adică fără a se aduce atingere restricțiilor stabilite în 
temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale conforme cu legislația Uniunii,  
și că se ține cont de nevoia de a se asigura buna funcționare a rețelei și, în special,  
de nevoia de a se asigura o alocare echitabilă a capacității între utilizatori la orele 
de vârf.

• prelucrarea în  scopuri  statistice și  analitice poate  fi  efectuată  în  mod regulat  în 
vederea  promovării,  monitorizării  sau  îmbunătățirii  funcționării  rețelelor.  În  acest 
scop, orice fel de stocare sau de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie 
să  fie  anonimizată  în  mod  corespunzător  în  conformitate  cu  declarația  sau 
declarațiile relevante de confidențialitate specifice serviciului. 

Cerințe  privind  configurarea  și  conectarea  rețelei  (rețelelor)  WiFi4EU  la 
soluția CE de monitorizare 

Se va  asigura  ca în  punctele  de  acces finanțate  cu  un cupon valoric  WiFi4EU 
difuzează exclusiv SSID-ul WiFi4EU și că se aplică pe deplin obligațiile prevăzute anterior

Se va asigura ca rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU să fie o rețea deschisă, în  
sensul că pentru conectare nu se solicită niciun fel de informații de autentificare (precum 
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utilizarea unei parole). Odată ce utilizatorul este conectat le rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul  
WiFi4EU afișează un portal captiv https înainte de a autoriza utilizatorul să se conecteze 
la internet. 

Cu excepția cazului în care această cerință este prevăzută în legislația națională în 
conformitate cu dreptul Uniunii, conectarea la internet prin intermediul SSID-ului WiFi4EU 
nu necesită nicio înregistrare sau autentificare pe portalul captiv și se realizează printr-un 
buton de conectare cu un singur click („one-click to connect”) de pe portalul captiv. 

Se  poate  difuza  un  SSID  suplimentar  pentru  conexiuni  securizate  în  mod 
corespunzător, cu condiția ca acesta să se limiteze la uzul intern al beneficiarului și să nu  
afecteze în mod necorespunzător calitatea serviciilor oferite publicului, diferențiind în mod 
corespunzător SSID-ul respectiv de SSID-ul WiFi4EU deschis. 

Pentru punctele de acces care nu sunt finanțate cu un cupon valoric WiFi4EU, se 
poate difuza și SSID-ul WiFi4EU (ca SSID unic sau în paralel cu SSID-ul local existent) cu 
respectarea condițiilor  WiFi4EU.

Cerințe pentru portalul captiv al SSID-ului WiFi4EU:

• În ceea ce privește interfața cu utilizatorii, rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU 
trebuie  să  utilizeze  un  portal  captiv  HTTPS.  Pentru  a  nu  reapărea  la  fiecare 
reconectare,  portalul  captiv  stabilește  o  perioadă  de  recunoaștere  automată  a 
utilizatorilor conectați anterior. Această perioadă este resetată automat în fiecare zi 
la ora 00.00 sau, ca cerință minimă, este setată la maximum 12 ore.

• Numele de domeniu asociat portalului captiv HTTPS trebuie să fie clasic (non-IDN) 
și să fie compus din caractere de la „a” la „z”, cifre de la 0 la 9 și cratime (-).

• Identitatea vizuală: portalul captiv trebuie să includă identitatea vizuală WiFi4EU.
• Portalul captiv trebuie să încorporeze un fragment de cod de urmărire (tracking 

snippet), pentru ca Agenția să poată monitoriza de la distanță rețeaua WiFi4EU. 
Ghidul de instalare a fragmentului de cod de urmărire este disponibil la următorul 
link:  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 
Fragmentul  de  cod  de  urmărire  nu  va  colecta  niciun  fel  de  date  cu  caracter 
personal.  El  va  fi  utilizat  pentru  calcularea  numărului  de  utilizatori  care  se 
conectează la rețeaua WiFi4EU, pentru încărcarea identității vizuale a WiFi4EU și 
pentru verificarea faptului că aceasta este afișată în mod corespunzător.

• Portalul captiv include o declarație de declinare a responsabilității care informează 
în  mod clar utilizatorii  că WiFi4EU este o rețea publică deschisă.  Declarația ar 
trebui să includă și recomandările în scop de precauție care sunt de obicei oferite 
atunci când se accesează internetul prin astfel de rețele. Beneficiarul are dreptul  
de a crea rețele WiFi4EU distincte finanțate cu același cupon valoric, fiecare dintre  
ele cu un nume de domeniu diferit și un portal captiv diferit. Obligația de a menține 
rețeaua WiFi4EU activă pe o perioadă de 3 ani după verificarea de către Agenție 
se aplică tuturor rețelelor WiFi4EU finanțate cu același cupon valoric.

Faza I este aplicabilă până în momentul în care beneficiarul primește o notificare 
prin care este informat că faza II a fost activată. 

După ce a fost  notificat,  beneficiarul  va avea obligația  de a ajusta configurația  
rețelei în conformitate cu cerințele prevăzute astfel cum se precizează în detaliu în 
notificare, în intervalul de timp prevăzut în notificare. 
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Faza II Într-o etapă ulterioară, se va crea o soluție de autentificare și monitorizare 
securizată la nivelul UE, care va putea evolua cu timpul într-o arhitectură federată. 

De îndată ce soluția de autentificare și monitorizare securizată va fi operațională,  
trebuie reconfigurată rețeaua (rețelele) WiFi4EU astfel încât să o (le) conecteze la 
această soluție. 

Reconfigurarea  va  include  menținerea  SSID-ului  WiFi4EU  deschis  utilizând 
portalul  captiv,  adăugarea  unui  SSID  WiFi4EU  suplimentar  pentru  conexiuni 
securizate  în  mod  corespunzător  (fie  prin  înlocuirea  sistemului  local  existent 
securizat cu sistemul comun, fie pur și simplu prin adăugarea sistemului comun ca 
al treilea SSID) și asigurarea faptului că soluția poate monitoriza rețelele WiFi4EU 
la nivelul punctului de acces. 

Înregistrarea  și  autentificarea  utilizatorilor  pentru  SSID-ul  WiFi4EU  deschis  și 
pentru  SSID-ul  local  pentru  conexiunile  securizate,  atunci  când  acesta  există, 
precum și autorizarea și contabilizarea utilizatorilor pentru toate SSID-urile rămân 
responsabilitatea fiecărui beneficiar, în conformitate cu legislația UE și legislația 
națională. 

Acronime

• PA Punct de acces Wi-Fi 
• IEEE  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers  (Institutul  Inginerilor 

Electricieni și Electroniști) 
• LTE Long Term Evolution (evoluție pe termen lung) 
• MAC Media Access Control (control al accesului la mediu) 
• MIMO Multiple-Input-Multiple-Output (intrări multiple, ieșiri multiple) 
• RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service (serviciu de autentificare la 

distanță a apelurilor utilizatorilor) 
• SSID Service Set Identifier (identificator al setului de servicii) 
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Anexa 1

Zonele ce se preconizează a fi acoperite prin program:

zona 1
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zona 2

zona 3
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zona 4

Compartiment achiziții publice
ing. Patka Robert
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