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1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
Termen

Definiție

ACL

Access Control List

AES

Advanced Encryption Standard

API

Application Programming Interface

ARP

Adress Resolution Protocol

ASIC

Application Specific Integrated Circuit

BGP

Border Gateway Protocol

CIFS

Common Internet File System

CLI

Command Line Interface

CoS

Class-of-Service

CPU

Central Processing Unit

DDoS

Distributed Denial-of-Service

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DMVPN

Dynamic Multipoint VPN

DMZ

Demilitarized Zone

DNS

Domain Name System

DR

Disaster Recovery

EIGRP
FC
FPGA

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
Fiber Channel
Field Programmable Gate Array

FTP

File Transfer Protocol

GB

Gigabyte

Gbps

Giga bits-per-second
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GHz

Gigahertz

HA

High Availability

HDD

Hard Disk Drive

HTTP/S

Hypertext Transfer Protocol/Secure

I/O

Input/Output

IaaS

Infrastructure as a Service

IBOC

In-band on-channel

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IP
IPSec
IPS/IDS

Internet Protocol
Internet Protocol Security
Intrusion Prevention/Detection Systems

iSCSI

Internet Small Computer Systems Interface

ISO

International Organization for Standardization

KVM

Keyboard, Video, and Mouse

LACP

Link aggregation control protocol

LAN

Local Area Network

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LLDP

Link Layer Discovery Protocol

MAI

Ministerul Afacerilor Interne

MAC

Media Access Control

Mbps

Mega bits-per-second

MPLS

Multiprotocol Label Switching

MSDP

Multicast Source Discovery Protocol

MSTP

Multiple STP

NFS

Network File System

NL SAS

Near-Line Serial-Attached SCSI

NTLM

New Technology LAN Manager

NTP
NVGRE

Network Time Protocol
Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation
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OLA

Operational Level Agreements

OLAP

Online Analytical Processing

OOB

Out of band

OSPF

Open Shortest Path First

OVF

Open Virtualization Format

PB

Petabyte

PBR

Policy-Based Routing

PIM

Protocol-Independent Multicast

PIM-SM

Protocol Independent Multicast Sparse Mode

QoS

Quality of Service

QSFP

Quad Small Factor Pluggable

RAID

Redundant Array of Independent Disks

RAM

Random Access Memory

RCVD

Rețeaua de Comunicații Voce-Date

REST

Representational State Transfer

RHI

Route Health Inspection

RPM

Revolutions per Minute

SAN

Storage Area Network

SAS

Serial-Attached SCSI

SCSI

Small Computer System Interface

SIEM

Security Information and Event Management

SLA

Service Level Agreements

SNMP

Simple Network Management Protocol

SPAN

Switched Port Analyzer

SPF

Small Factor Pluggable

SSD

Solid State Drive sau Solid State Disk

SSH

Secure Shell

SSL

Secure Sockets Layer

SSM

Source-specific multicast
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STP

Spanning Tree Protocol

TB

Terabyte

TCP

Transmission Control Protocol

TDM

Time-division multiplexing

ToS

Type of Service

TPM

Trusted Platform Module

UDP

User Datagram Protocol

VLAN

Virtual Local Area Network

VM

Virtual Machine

VPN

Virtual Private Network

VTEP

Virtual Tunnel End-Point

VXLAN

Virtual Extensible LAN

WAF

Web Application Firewall

WRR

Weighted Round-Robin

DIMM

Dual in-line memory module

RDIMM

Registred dual in-line memory module

ECC

Error-Correcting Code

LUN

Logical Unit Number

NVMe

Non-Volatile Memory express

IDU

Indoor Unit – unitate de interior

ODU

Outdoor Unit- unitate radio de exterior

CBW

Channel Bandwidth – largimea de bandă a canalului radio

XPIC Tehnology Cross Polarization
Tehnologie de anulare a interferențelor pentru o antenă cu dubla
Interference
polarizare
Cancelling
Tehnology
ACM

Adaptive Coding and Modulation - Modulație și codare adaptivă
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2. CERINȚE GENERALE
Proiectul “Hub de servicii la nivelul MAI” are în vedere implementarea unui centru de
date care să ofere resurse tehnice către structurile din MAI. Prin serviciile puse la dispoziție
prin intermediul hub-ului, structurile din MAI vor beneficia de infrastructură IT de un nivel
înalt de performanță, securitate și disponibilitate, ceea ce creează premisele pentru o
calitate sporită a serviciilor publice electronice oferite.
Din perspectivă tehnică, soluția acoperă amenajarea unui centru de date, echiparea
acestuia cu servere, echipamente de stocare a datelor, infrastructură de comunicații,
infrastructură de virtualizare, sistem de management al resurselor hardware și al resurselor
virtualizate, infrastructură de securitate cibernetică, precum și componente de
infrastructură pentru aplicații.
De asemenea, proiectul acoperă și migrarea în cadrul hub-ului a unor aplicații/sisteme
existente, precum și dezvoltarea unor servicii noi. În plus, infrastructura hardware și
software va fi oferită ca serviciu pentru alte structuri MAI în vederea asigurării continuității
activității (business continuity) pentru sistemele pe care acestea le au în funcțiune.
MAI își propune ca prin această investiție să pună la dispoziția aparatului propriu și a
instituțiilor din subordinea sa, pachete particularizate de servicii prin selectarea unuia sau a
unei combinații dintre serviciile din categoriile enumerate mai jos, în vederea optimizării
fluxurilor de lucru aferente serviciilor publice electronice oferite:
1. Găzduire fizică a infrastructurii proprii de tip data center deținute de instituțiile
respective (servicii de tip Colocation). Pentru instituțiile respective, centrul de date
MAI va asigura infrastructură - spațiu pentru instalarea propriilor echipamente și
infrastructuri software ale instituției deservite, alimentare electrică, răcire și servicii
de mentenanță primară.
2. Servicii de furnizare acces la infrastructura IT (sau Infrastructure as a Service, IaaS –în
terminologia de specialitate). Pentru instituțiile beneficiare ale serviciilor respective,
centrul de date MAI va pune la dispoziție componente de tip resurse virtualizate și
software conform nevoilor temporare sau pe termen lung ale instituțiilor deservite,
prin alocarea acestor resurse din pool-ul de resurse de acest tip disponibile în centrul
de date.
3. Servicii de furnizare acces la platforme tehnologice software (sau Platform as a
Service – PaaS în terminologia de specialitate). Pentru instituțiile beneficiare ale
serviciilor respective, centrul de date MAI va pune la dispoziție resurse software
preconfigurate de tip software de bază/platformă pe care instituția beneficiară să
poată instala soluțiile software proprii (aplicații, baze de date etc.).
4. Servicii de furnizare acces la aplicații standardizate (sau Software as a Service – SaaS
în terminologia de specialitate). Pentru instituțiile abonate la serviciile respective
centrul de date MAI va pune la dispoziție aplicații la cheie configurate în care
instituțiile abonate își vor defini spații de lucru proprii și grupuri de utilizatori și vor
folosi aplicațiile ca atare.
5. Servicii de furnizare date de referință (sau Data as a Service - DaaS). Pentru
instituțiile beneficiare ale serviciilor respective, centrul de date MAI va pune la
dispoziție seturi de date de referință (registre unice, liste de valori, dicționare,
nomenclatoare, seturi de date spațiale de referință etc.) pe care instituțiile le vor
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accesa prin interfețe electronice (servicii web, servicii de sincronizare date etc.) la
nivelul propriilor aplicații informatice.
6. Acces la servicii de continuitate (Business Continuity/ Disaster Recovery) și de
protecție a datelor (Back-up as a Service). Pentru instituțiile beneficiare ale serviciilor
respective, centrul de date MAI va pune la dispoziție spațiu de stocare și aplicații de
management centralizat a acestor servicii prin intermediul cărora instituțiile să își
definească propriile politici de back-up, timpi de retenție și medii de stocare.
Pentru a avea capabilitatea de furniza serviciile din categoriile 2-6 de mai sus, MAI
trebuie să achiziționeze și să instaleze în clădirea odată modernizată și echipată cu sistemele
tehnice specifice unui Centru de Date o infrastructură hardware, software și de comunicații
care va permite configurarea rapidă și scalabilă a unor medii fizice și/sau virtuale care
răspund cerințelor specifice fiecărei instituții beneficiare și fiecărui tip de serviciu oferit,
accentul fiind pe virtualizarea maxim posibilă a tuturor funcțiilor tipice unui Centru de Date
(load balancing, firewall, rețelistică, servere, echipamente stocare, monitorizare, back-up
etc.).
2.1. Arhitectură hardware
Centrul de date se bazează pe următorul concept de arhitectură hardware:

2.2. Subsistemul de cloud computing
Subsistemul de cloud computing va trebui să răspundă cerinţelor de capacitate,
scalabilitate şi disponibilitate necesare aplicaţiilor rulate. Aceste sisteme vor asigura toate
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resursele de stocare, procesare şi conectivitate pentru sistemele virtualizate, pentru a
asigura o folosire cât mai eficientă a resurselor hardware. Acest nivel va putea creşte liniar,
prin adăugarea suplimentară de resurse de calcul sau stocare, în mod independent, pentru a
răspunde diferitelor nevoi pe parcursul exploatării sistemului.
Astfel, sunt definite două categorii în acest subsistem - o categorie de performanţă
înaltă, care va susţine aplicaţiile cu nevoi superioare de performanţă pentru partea de
procesare şi/sau stocare, şi o categorie de performanţă standard pentru aplicaţii generice,
pe care vor putea fi provizionate aplicaţiile generale sau mai puţin critice pentru buna
desfăşurare a activităţii organizaţiei. Nivelul de performanţă va avea componentă de stocare
hiperconvergentă all-flash, iar nivelul standard va avea componentă de stocare
hiperconvergentă hibridă. Componentele ce alcătuiesc subsistemul de cloud computing se
vor interconecta la subsistemul de stocare date SAN.
2.3. Subsistemul pentru aplicații critice
Soluţia pentru aplicaţii critice va fi formată din subsistemul de servere de tip mission
critical, interconectat la subsistemul de stocare date SAN, subsistemul fabric SAN şi
subsistemul de securitate cibernetică pentru centrul de date. Subsistemul se va baza pe o
fiabilitate excepțională, cu capacități de prevenire a erorilor și capacități de auto-vindecare,
partiționare hardware fizică, cu reconfigurare dinamică pentru utilizarea şi gestionarea
eficientă a resurselor disponibile, fără a mai fi necesară repornirea sistemului.
2.4. Fabric de rețea pentru Centrul de Date
Fabricul de reţea pentru centrul de date va fi o reţea programabilă de comunicaţii care să
asigure necesităţile de conectivitate atât între sistemele informatice existente, cât şi între
cele noi propuse în acest proiect, atât în cadrul aceleaşi locaţii, cât şi între locaţii diferite
(pentru eventualitatea construirii unui al doilea centru de date de tip Disaster Recovery).
Având în vedere că unul din obiectivele proiectului este construirea unui hub de servicii
informatice de tip cloud computing în regim „self-service”, se doreşte livrarea la cheie a unei
reţele programabile de comunicaţii în care platformele hardware şi platforma software de
administrare-operare să fie strâns integrate şi să asigure scalabilitate, performanţă,
flexibilitate şi reziliență.
2.5. Subsistemul de securitate cibernetică pentru Centrul de Date
Sistemul de securitate pentru centrul de date va fi format din două componente care vor
asigura securitatea întregului sistem.
Prima componentă este zona de securizare perimetrală externă a centrului de date
(DMZ), formată din echipamente și sisteme al căror rol este de protejare atât a centrului de
date de atacuri cibernetice cât și a traficului de date legitim spre și dinspre rețeaua Internet.
A doua componentă va asigura pe de o parte un set de politici de securitate pentru
accesul utilizatorilor din cadrul M.A.I. strict la resursele informatice pentru care au dreptul,
iar pe de alta parte, are rolul de a întări securitatea cibernetică a centrului de date prin
aplicarea unui layer suplimentar de protecție împotriva atacurilor cibernetice, între
utilizatorii interni M.A.I. și centrul de date.
2.6. Subsistemul Radio
Legăturile radioreleu vor asigura conexiunea de backup la Rețeaua de Comunicații Voce
și Date a infrastructurii informatice din Centrul de Date al MAI.Pentru acest amplasament se
vor realiza două legături radioreleu prin instalarea unui echipament de interior(indoor) tip
Hub/Ring(4xIF) în amplasamentul Centrului de Date, iar în amplasamentele distante se va
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instala câte un echipament de interior de tip Acces site(2xIF), ambele în configurație 2+0
XPIC.
Instalarea și punerea în funcțiune pentru cele două link-uri radioreleu va fi realizată de
furnizor.
2.7. Specificații tehnice generale
Furnizorul are deplina responsabilitate ca produsele livrate și soluțiile propuse să fie
funcționale și să asigure îndeplinirea în totalitate a cerinţelor formulate. Pe lângă
componentele solicitate explicit, furnizorul are obligația furnizării oricăror subansamble și
componente ale echipamentelor şi sistemelor necesare pentru realizarea tuturor
obiectivelor propuse prin prezentul proiect.
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului licențele/ drepturile de utilizare direct de la
producător, acolo unde este cazul. În acest context, beneficiarului i se va permite accesul la
serviciile de garanție și suport tehnic aferente licențelor.
Licențele se supun reglementărilor specifice în ceea ce privește cantitățile și valorile
volumetrice, acolo unde acestea au fost impuse (utilizatori, conexiuni simultane, procesoare,
servere etc.), astfel încât utilizarea lor va fi limitată la criteriile de licențiere specificate la
momentul ofertării acestora.
Furnizorul va instala, configura și testa toate produsele hardware și software furnizate,
respectându-se cerințele din caietul de sarcini.
Furnizorul trebuie să acopere, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, și să furnizeze
întreaga supervizare, manoperă, know-how, suport administrativ, materiale, accesorii și
module compatibile, instrumente necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a
cerinţelor prezentului caiet de sarcini.
Beneficiarul nu va fi responsabil de obţinerea niciunui aviz, piesă de schimb, licenţă,
aprobare, formalităţi vamale etc., necesare furnizorului pentru îndeplinirea scopului ce
constituie obiectul prezentului caiet de sarcini.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special,
o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipurilor de produse pe baza cărora s-a
efectuat estimarea și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea
de: "sau echivalent".
De asemenea, certificările care atestă conformitatea cu standarde europene /
internaționale vor fi considerate ca având mențiunea de: "sau echivalent".
Procesul de acceptanță se face în baza unor scenarii de testare ce vor fi întocmite de
furnizor și agregate de beneficiar și vor sta la baza acceptanței sistemului. Acceptanța
sistemului va fi agreată de beneficiar după parcurgerea cu succes a testelor necesare care sa
releve funcționarea integrată a subcomponentelor livrate și a funcționalităților solicitate și
se va concretiza printr-un raport de acceptanță.
Cerinţele caietului de sarcini sunt minime şi obligatorii.
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Denumire
subsistem

Subsistemul
de cloud
computing

Subsistemul
de stocare

Subsistemul
pentru
aplicații critice
Fabric de
rețea pentru
Centrul de
Date

Nodul de
interconectare
RCVD

Subsistemul
de securitate
cibernetică
pentru Centrul
de Date

TABEL CENTRALIZATOR
Denumire
Echipamente/Licențe
componentă
Cluster de
Server management
Management
Cloud
Server producție hibrid
Cluster de
Server producție
Producție
all-flash

Cantitate
4 cpl.
8 cpl.
14 cpl.
Se vor licenția toate
procesoarele aferente
subsistemului de cloud
computing
1 cpl.
Se va oferta cantitatea
necesară astfel încât
să permită
interconectarea
tuturor servere-lor cu
echipamentul de
stocare de tip SAN,
asigurând performațe
optime și redundanță
a conexiunilor.

Platforma cloud
computing

Licențe

SAN

Storage

Switch

Switch SAN

Cluster mission
critical

Server mission critical

3 cpl.

Nivelul Core

Switch L3 Core

2 cpl.

Switch tip A-S

6 cpl.

Switch tip A-Q

10 cpl.

Echipament rețea

Router

2 cpl.

Sistemul de
securitate internă

Firewall

2 cpl.

Infrastructura de
securitate
cibernetica a DMZ
Centru de Date

Echipament DDoS
Echipament tip honeypot
Echipament tip SIEM
Echipament infrastructură

1 cpl.
1 cpl.
2 cpl.
1 cpl.

Nivel acces
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Stații de lucru
Echipamente
dotare clădire
Imprimante

SGBD

N/A

contramăsuri – server x86
Echipamente integrate de
protecție rețea
Echipamente specializat
tip WAF
Echipament de analiza și
stocare a logurilor
Server tip syslog
Echipamente de balansare
a traficului și livrare a
aplicațiilor web
Echipament de
management al tuturor
echipamentelor de
securitate din DMZ
Stație de lucru AIO +
monitor

4 cpl.
2 cpl.
1 cpl.
1 cpl.
2 cpl.

1 cpl.

30 cpl.

Stație de lucru portabilă

5 cpl.

Multifuncțională
monocrom A3

1 cpl.

Multifuncțională color A4

1 cpl.

Licențe SGBD

Se licențiază 20 core
CPU

3. SISTEMUL DE SECURITATE INTERNĂ
Sistemul de securitate internă va asigura layer-ul de securitate pentru nodul de
interconectare a Centrului de Date cu rețeaua RCVD și este compus din echipamente de
securizare a comunicației la distanță, firewall, prevenție împotriva intruziunilor și malware.
Acest nivel va fi construit din 2 echipamente hardware de tip appliance, fiecare echipament
având specificațiile prevăzute în prezenta anexă. Din punct de vedere hardware, pentru a
asigura uniformitate și ușurință operațională în caz de defect, cele 2 echipamente trebuie să
fie identice, asigurarea funcționalităților solicitate fiind efectuată doar prin configurație
software, în funcție de soluția propusă.
Acest sistem trebuie să includă toate componentele hardware și software în vederea
asigurării la momentul ofertării a următoarelor funcții:
1. Filtrarea traficului de rețea astfel încât să asigure accesul la resursele informatice
protejate doar pentru utilizatorii din rețeaua RCVD care au acest drept, în funcție de
necesitățile beneficiarului.
2. Inspectarea de tip IPS a traficului de date împreună cu detecția și controlul la nivel de
aplicație.
Fiecare din cele 2 funcții trebuie să fie îndeplinite într-o arhitectură de înaltă
disponibilitate de tip cluster activ-activ, cu balansare automată a încărcării între
echipamentele membre ale aceluiași cluster, cu posibilitatea ca toate echipamentele să fie
grupate în același cluster unitar pentru creșterea capacității și asigurarea oricăreia dintre
funcții, în funcție de necesitățile beneficiarului.
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Sistemul de securitate intern trebuie să permită definirea a cel puțin 4 zone distincte de
securitate, fiecare zonă folosind interfețe fizice dedicate pentru inside și outside la nivel de
echipament, precum și politici de acces și filtrare separate.
În vederea asigurării uniformității politicilor de securitate, pentru asigurarea drepturilor
de acces ale utilizatorilor și administratorilor, sistemul de securitate trebuie să primească în
mod automat politicile de acces de la aplicația Cisco Identity Services Engine (ISE) existentă
în cadrul rețelei beneficiarului. De asemenea, la detectarea unei intruziuni, sistemul de
securitate trebuie să asigure semnalarea către ISE a acestui eveniment, iar sesiunea
utilizatorului trebuie să fie automat re-autorizată corespunzător.
Echipamentul trebuie să fie de tip hardware dedicat, instalabil în rack, cu funcții
implementate în hardware pentru criptare, având specificațiile detaliate descrise în
continuare.
Echipamentul va avea următoarele caracteristici:
● Criptare în hardware prin tunele IPSec peste infrastructura IPv4 și IPv6.
● Funcții de NAT, object-based NAT și twice-NAT.
● Funcții de context-aware firewall și identity-based firewall în concordanță cu sistemul
de management al utilizatorilor.
● Capacitate de configurare ca identity-firewall, dacă există o bază externă de
utilizatori precum Active Directory.
● Echipamentul va putea utiliza servicii de autentificare-autorizare-accounting (AAA)
folosind minim următoarele protocoale: Kerberos, LDAP, RADIUS.
● Capacitate maximă de inspecție de tip stateful firewall de minimum 35 Gbps.
● Capacitate de criptare de minim 8 Gbps și posibilitate de stabilire a minimum 10000
de conexiuni VPN simultan, indiferent dacă se inițiază conexiune de tip remoteaccess VPN sau site-to-site VPN.
● Capacitate de inspecție IPS, detecție și control la nivel de aplicație cu o capacitate de
procesare de minim 10 Gbps (pachete 1024 bytes, trafic HTTP) cu toate cele 3 funcții
activate simultan.
● Echipamentul va permite un număr de sesiuni concurente de minim 9,000,000, cu
funcționalitățile de detecție și control la nivel de aplicații activate.
● Echipamentul va suporta protocol IKEv1 cât și IKEv2; De asemenea, va putea utiliza
suita de criptări de generație nouă, ce folosește criptare cu AES-GCM, AES-GMAC cu
chei de minim 256biți, algoritmi de hashing SHA-384, SHA-512, schimb de chei
folosind algoritm cu curbe eliptice ECDH-256.
● Minim 8 interfețe 10 Gbps de tip SFP+ echipate cu module de tip 10G-SR suportate
de producătorul echipamentului, cu posibilitate de extindere la minim 22 interfețe 10
Gbps.
● Modulele disponibile echipamentului propus trebuie să dețină și funcția de fail-towire, ca în cazul unui defect critic al echipamentului, legătura fizică între
echipamentele adiacente să nu fie întreruptă.
● Interfețele trebuie să permită formarea de Etherchannels conform 802.3ad atât între
interfețele unui modul cât și între interfețele modulelor adiționale, fără limitări.
● Posibilitatea de adăugare de minim 8 interfețe de 40 Gbps, ulterior, în același șasiu.
● Sistemul trebuie să dispună de mecanisme de alocare a resurselor (număr maxim de
conexiuni permise, număr maxim de adrese MAC, număr maxim de sesiuni IPSec, etc)
către firewall-uri virtuale.
● Capacitate de stocare internă dedicată și containerizată (separată fizic) pentru
eșantioane de fișiere captate în tranzit de minim 200GB, tehnologie SSD, instalabilă
ulterior odată cu activarea funcției de detecție și protecție antivirus și antimalware.
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● Echipamentul va avea capabilitatea de filtrare a conținutului web, filtrarea făcânduse local sau printr-un serviciu specializat furnizat de producător; Capabilitatea de
filtrare web se dorește a fi o funcție activabilă ulterior, doar prin licențiere
suplimentară, pe același hardware (dacă din construcția soluției ofertate acest lucru
nu este posibil, această funcție va fi inclusă la momentul ofertării); Funcția de filtrare
web e necesar să țină cont de reputația actualizată a site-urilor vizitate, nu doar
filtrare prin blacklist. Actualizarea reputației va trebui realizată de algoritmul intern al
echipamentului sau de actualizarea acesteia de către producător într-un mod regulat
sau când se detectează deteriorarea iminentă a reputației.
● Echipamentul va dispune de funcții de tip call-home, prin care va anunța automat
producătorul de atacuri noi detectate la adresa sa. De asemenea, producătorul va
pune la dispoziție public și gratuit update-uri de vulnerabilități descoperite de
echipamente similare active, prin aceste funcții.
● Echipamentul va suporta funcționalități de IPS. Semnăturile de atac din IPS vor trebui
sa beneficieze de aceleași informații de vulnerabilități detectate și transmise prin callhome; Echipamentul trebuie să dispună de posibilități de scriere de reguli IPS
personalizate, într-un format compatibil cu regulile de compunere pentru soluția
open-source IPS Snort.
● Odată cu configurarea și activarea funcțiilor de IPS, echipamentul va dispune de o
funcție de inspecție preliminară a unui flux de date, iar apoi, dacă fluxul de date este
conform cu politica de acces, dacă sursa și destinația sunt de încredere, dacă
protocolul este cel desemnat, dacă nu există evenimente de IPS detectate în fluxul de
date și banda acestuia crește peste un anumit prag, fluxul să fie redirecționat direct,
fără inspecție IPS ulterioară. Această funcționalitate este necesară operațional,
pentru transferuri programate de date, cunoscute, cu volum mare, dar pentru care
nu dorim să avem o politică de excludere din inspecția IPS, dar nici să avem impact
major în performanța transferului sau asupra echipamentului.
● Echipamentul va suporta funcții de detecție și protecție antivirus și antimalware
pentru fișierele care-l tranzitează, activabilă ulterior, doar prin licențiere
suplimentară, pe același hardware (dacă din construcția soluției ofertate acest lucru
nu este posibil, această funcție va fi inclusă la momentul ofertării); Inspecția, detecția
și verdictul analizei unui fișier se va face prin procese interne sau cu ajutorul unui
serviciu specializat, furnizat de producător și inclus în ofertă. Echipamentul se cere să
fie capabil să mențină confidențialitatea fișierelor inspectate, să nu necesite metode
de exportare a fișierelor sau conținutului acestora din echipament în timpul
inspecției. Dacă pentru obținerea dispoziției fișierului este necesară interogarea
serviciului furnizat de producător, se cere să se utilizeze mecanisme de amprentare
unicăși de anonimizare a fișierelor, spre exemplu algoritmi SHA.
● Echipamentul se cere a fi însoțit de aplicație de management accesibilă prin
http/https, fără limitări de sistem de operare ce o pot accesa. Aplicația captează,
corelează și afișează în rapoarte evenimentele detectate de echipament și trebuie să
permită configurarea unitară a politicilor de securitate pe toate echipamentele din
cadrul soluției.
● Echipamentul va suporta opțiunea de a trimite fișiere suspicioase, captate, către
analiza sandbox, iar raportul acestora, scorul asociat și indicatorii de risc să se trimită
către aplicația de management automat; Trimiterea fișierelor pentru analiză în
sandbox, trebuie să fie la latitudinea operatorului, nu automat. De asemenea,
operatorul trebuie să poată configura ce tipuri de fișiere sunt foarte riscante (exe, dll,
scr) iar acestea să poată fi trimise automat, în timp ce celelalte, să fie doar captate
dar nu trimise.
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● Echipamentul va avea capacitatea de catalogare a traficului care-l tranzitează și să-l
asocieze unei liste de aplicații cunoscute și actualizate de producător. Catalogarea
traficului trebuie să fie raportatăîn sistemul de management.
● Echipamentul va permite instalarea a unui echipament similar pentru redundanțăși
funcționare în mod active/standby; De asemeni, echipamentul va permite
configurarea în mod cluster activ-activ, în care o stivă de minim 2 echipamente să
poată balansa încărcarea cu trafic; Se cere ca inițierea modului cluster și construcția
stivei logice (ce trebuie să suporte minim 6 echipamente active simultan) să poată fi
făcută la început cu 2 echipamente, iar după caz, adăugarea ulterioară de șasiuri în
stiva logica, să nu necesite întreruperea traficului în stiva existentă.
● Echipamentul va conține memorie internă cu tehnologie SSD de minim 200GB,
pentru stocarea în timp real a evenimentelor IPS și/sau procesarea catalogării
traficului către tipurile de aplicații, separată fizic de capacitatea de stocare a
eșantioanelor fișierelor captate.
● Echipamentul va suporta minim următoarele protocoale de rutare: BGP, IS-IS,
OSPFv2, OSPFv3, PIM-SM bidir.
● Echipamentul va permite configurarea de VLAN-uri, cu un număr de 1024.
● Echipamentul va avea instalate surse de alimentare redundante, pentru sistemul de
alimentare cu energie electrică European 220V AC; Eficiența energetică a surselor de
alimentare trebuie să fie mai mare de 92% la un procent de încărcare a
echipamentului de minim 50%.
● Echipamentul va dispune de port serial pentru administrarea localăși de asemeni de
un port RJ45 dedicat exclusiv pentru management OOB, la care se adaugă
posibilitatea de administrare de la distanță prin telnet sau ssh v2.
● Echipamentul va dispune de minim 1 port USB.
● Echipamentul va dispune de accesorii ce-I vor permite instalarea în rack de
telecomunicații cu lățimea de 19” iar înălțimea ocupată în rack să nu depășească
1RU.
● Sistem de operare dedicat, securizat. Nu se acceptă soluții care se instalează pe
sisteme de operare de uz general.
● Echipamentul se cere a avea din design, mecanisme de protecție împotriva alterării,
înlocuirii sau intervențiilor neautorizate asupra software-ului ce rulează pe șasiu.
Aceste mecanisme trebuie să includă minim: semnarea criptografică imaginilor
software de la producător, lansarea în execuție controlată (secure boot) prin
verificarea ca imaginea semnată criptografic este lansată pe platforma hardware
destinată acesteia și minim un chip TPM (trusted platform module) instalat în fabrică,
prin care platforma hardware este identificată unic și autentic.
● Echipamentul va fi capabil să funcționeze în următoarele condiții de mediu: plaja de
temperaturi de operare 0~40 grade C, umiditate relativă ce nu depășește 95%, plaja
de temperaturăîn care echipamentul poate fi stocat - 30 ~65grade C;

4. NODUL DE INTERCONECTARE RCVD
Echipamentul de rețea care va asigura Nodul de interconectare cu RCVD, va trebui să
respecte următoarele cerințe:
a) să se asigure capabilități de exportare a statisticilor despre traficul de rețea (cel
puțin: adresa IP sursă, adresa IP destinație, port sursă, port destinație, protocol
TCP/UDP, TOS, interfața logică de intrare), folosind protocolul Netflow/IPFIX. În
vederea atingerii acurateței necesare în detecția posibilelor amenințări de securitate,
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este necesar și obligatoriu să se asigure exportarea statisticilor cu includerea
informațiilor despre fiecare pachet de date, fără restricții cu privire la interfața de
rețea sursă sau destinație, fără a se efectua eșantionare.
b) Interconectarea cu rețeaua centrală se face prin tehnologiile DMVPN și MPLS,
împreună cu protocolul de rutare EIGRP, existente și utilizate în toată rețeaua
Beneficiarului.
c) Pentru fiecare echipament trebuie inclusă și licența necesară pentru administrarea
din Soluția de Management a Echipamentelor de Comunicații existentă la nivelul
Beneficiarului (Cisco Prime Infrastructure).
d) Echipamentele trebuie să conțină mecanisme de protecție hardware și software
pentru verificarea integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în
care acesta a fost alterat neautorizat de către producător. Aceste mecanisme trebuie
să includă minim: semnarea criptografică a imaginilor software de la producător și
minim un chip de tip TPM (Trusted Platform Module) instalat din fabrică, prin care
platforma hardware este identificată unic și autentic.
Echipamentul de tip router trebuie să asigure cel puțin următoarele cerințe:
-

ECHIPARE
-

Echipamentul trebuie echipat astfel:
● 2 module de procesare și control (control-plane) echipate fiecare cu
port de consolă și auxiliar;
● 2 module pentru procesare de trafic (data-plane) echipate identic,
astfel încât să asigure fiecare o lățime de bandă de 200 Gbps;
● 3 sloturi de tip line card echipate astfel:
o un line card cu 2 interfețe 10GE + 20 de interfețe 1GE echipate
cu 18 tranceivere 1000BASE-T, 2 tranceivere 1000BASE-LX/LH și
2 tranceivere 10 Gbase-LR;
o un line card cu 4 sloturi, care asigură conectarea fizică și electrică
a mai multor module de tip Ethernet, ATM, Serial, Packet Over
Sonet cu o bandă agregată de 40 Gbps și care să permită
inserarea unui card de emulare E1 cu 24 de porturi T1/E1/J1
ATM Channelized (SPA-24CHT1-CE-ATM)pus la dispoziție de
Beneficiar;
o un line card cu 6 interfețe 10 GigabitEthernet echipat cu
minimum 3 tranceivere 10 Gbase-LR;
Sistem de operare pe 64 de biți;
Procesor multicore;
Memorie 8 GB cu posibilitate de extindere la 16 GB;
Stocare pe HDD de 80 GB și pe memorie flash de 2GB;
Port management 10/100/1000 RJ45 ethernet disponibil pe modulul de
procesare și control;
6 x surse de alimentare interne cu suport pentru standardele românești:
230 VAC / 50 Hz;
6 x cablu de alimentare energie electrică tip C14, 2 metri lungime;
Include kit de accesorii pentru rack de 19”;
Echipamentul trebuie livrat cu sistemul de operare și licența necesară
care să asigure funcționalități avansate de rutare IP pentru Service
Provideri cum ar fi MPLS (MPLS, VPLS, MPLS L3VPN, EoMPLS) și IPv6. De
asemenea, sistemul de operare trebuie să asigure funcționalități de
securitate incluzând: criptare IPSec, zone-based firewall pentru IPv4 și
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-

PERFORMANȚE ȘI
CAPABILITĂȚI
-

IPv6, detecție și control a aplicațiilor. Sistemul de operare trebuie să
permită și funcționalități precum Lawful Intercept, Carrier-Grade NAT și
funcționalități de tip Session Border Controller.
Se vor asigura următoarele performanțe hardware ale echipamentului și
ale sistemului de operare, nativ sau împreună cu licențe suplimentare:
● Capacitate de procesare de pachete: 150 Mpps;
● Criptare IPSec (pachete 1400-byte) cu performanțe de 70 Gbps;
● Capabilitate de criptare AES-256 în hardware;
● Echipamentul trebuie să aibă configurabile funcțiile de restricționare
prin ACL pentru IPv4 și IPv6;
● Număr liste de acces: 4.000, cu asigurarea unui număr de 400.000
intrări IPv4;
● Să poată fi extins ulterior pentru acomodarea a 4 milioane rute IPv4
sau IPv6;
● Numărul suportat de tunele IPSec VPN: 8.000;
● Capacitate de tunele GRE: 4.000 tunele;
● IPv6 remote access for IPSec VPN;
● Numărul de sesiuni menținute de firewall: 6 Milioane, cu stabilirea a
220.000 de sesiuni/secundă;
● Numărul de sesiuni NAT: 4 Milioane, cu stabilirea a 300.000 de
sesiuni/secundă;
● Echipamentul asigură instanțierea în rutere virtuale individuale
(VRF), cu o scalabilitate de 8.000 de instanțe VRF;
● Capacitate de 12.000.000 de sesiuni tip Carrier-Grade NAT;
Se asigură autentificarea, autorizarea și trasabilitatea (AAA) acțiunilor
efectuate de utilizatori printr-un server TACACS, TACACS+ sau RADIUS,
dar și autentificarea, autorizarea și trasabilitatea (AAA) acțiunilor
efectuate la nivel local. De asemenea, se asigură definirea de drepturi
locale la nivel de utilizator, pe niveluri de acces;
Echipamentul dispune de capacitatea de logare a 40,000 sesiuni pe
secundă de trafic de date folosind tehnologii de tip Jflow, SFlow,
netflow;
Echipamentul dispune de porturi de sincronizare de ceas de la semnal
BITS;
Echipamentul asigură emularea de servicii de tip Leased Lines peste o
rețea IP MPLS;
Echipamentul asigură „buffering” și clasificarea pachetelor la intrare
pentru a permite „oversubscription”;
Echipamentul oferă următoarele alarme E1/T1: LOS, LOF, AIS, RDI;
Echipamentul asigură „clocking” de tip adaptiv, diferențial și out-ofband (OOB);
Protocoale incluse: IPsec, 3DES, AES, GRE, DMVPN, VXLAN, L2TPV3, BFD,
EoMPLS, VRRP/HSRP, LISP;
Protocoale de rutare IPv4: RIP v1/v2, OSPF, BGP, PBR, EIGRP;
Protocoale de rutare IPv6: RIP, OSPFv3,BGP, BGP-RR, PBR;
Echipamentul asigură următoarele funcționalități:
● QoS, per tunnel QoS, QoS ierarhizat pe 3 niveluri;
● Politici de QoS aplicabile pentru tunele Ipv6 IPSec;
● Min. 2 cozi pentru prioritate mare asociabile fiecărei politici de QoS,
cu o capacitate de 4.000 de politici;
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●
●
●
●
●
-

-

REDUNDANȚĂ

CERINȚE AMBIENT

-

Capacitate de 400.000 de cozi de QoS;
Clasificare a traficului destinat procesării QoS;
Proces de evitare a congestiei;
Rutare bazată pe politici configurabile;
Echipamentul conține funcții de management la distanță prin telnet,
SSH, SNMP v2 sau v3.
Echipamentul permite următoarele tipuri de „loopbacks”:
● Local;
● Diagnostic;
● Remote ESF line;
● Remote ESF payload;
● Remote IBOC.
Echipamentul asigură următoarele funcții/mecanisme de redundanță:
● Redundanță de tip active/standby atât pentru modulele de
procesare și control (control-plane) cât și pentru modulele de
procesare trafic data-plane;
● Funcție de upgrade de firmware/sistem de operare în serviciu fără
întreruperea traficului prin instalarea unui al doilea modul de
procesare și control;
● Funcție de inserare a modulelor noi fără necesitatea opririi șasiului;
● Echipamentul permite funcție de configurare în mod high-availability
pentru două șasiuri ce rulează activ-activ.
Răcirea întregului sistem se face cu minim 9 ventilatoare împărțite în 3
module iar fluxul de aer este de tip „Front to back”;
Temperatura normală de operare: între 10 și 35 grade Celsius;
Umiditatea relativă de operare: între 10% și 85%;
Echipamentul și accesoriile vor ocupa maxim 10 RU în rack de 19”.

5. INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII CENTRUL DE DATE
Infrastructura de comunicaţii trebuie să răspundă necesităţilor de performanţă ale
aplicaţiilor moderne într-un mod eficient, atât din punct de vedere al numărului de
echipamente, cât şi al interfeţelor de conectare necesare. Reţeaua de date ce va fi
implementată pentru Centrul de Date trebuie să asigure o lăţime de bandă de 10/40 Gbps
pentru interfeţele de reţea ale serverelor.
Având în vedere caracterul critic al sistemului, este necesară implementarea unei
arhitecturi balansate, precum şi asigurarea redundanţei tuturor conexiunilor între
echipamente.
Structura sistemului de comunicații LAN trebuie să fie una larg adoptată în
implementarea de infrastructuri de comunicații pentru Centrele de Date, fiind realizată pe
nivelul Core și nivelul Acces.
Descriere generală
Soluţia trebuie să fie structurată pe un model arhitectural care trebuie să asigure
scalabilitate, performanţă, flexibilitate şi rezilienţă.
Nivelul Core trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) Să ofere suport pentru comunicația nestingherită între centrul de date şi rețeaua
externă;
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b) Să ofere suport pentru comunicația la nivel ISO-OSI 3, între diferite zone ale
nivelurilor Acces, precum şi alte rețele prezente sau viitoare din cadrul Centrului de
Date;
c) Să ofere posibilitatea extinderii în viitor a Centrului de Date către un al doilea Centru
de Date şi să permită funcționarea de tip activ-activ cu acesta prin tehnologii şi
protocoale existente.
d) Să conecteze toate componentele nivelului Acces;
e) Să asigure o comunicație redundantă şi scalabilă între componentele nivelului Acces;
f) Să permită extinderea în viitor a nivelului Acces cu cel puțin 100%

Nivelul Acces trebuie să asigure o arhitectură unitară şi uniformă pentru accesul
echipamentelor de tip Server la rețeaua Centrului de Date.
5.1. Caracteristici funcționale ale nivelului Core
Nivelul Core va fi format din cel puțin două echipamente de tip switch, redundante şi
identic configurate. Fiecare echipament va respecta următoarele cerinţe minime:
a) Să ofere o arhitectură internă scalabilă de tip "fabric switching";
b) Să ofere cel puțin 48 interfețe Ethernet 1/10 Gbps, echipate conform fișei tehnice;
c) Să ofere cel puțin 24 interfețe Ethernet 40 Gbps echipate conform fișei tehnice;
d) Să suporte dublarea numărului de interfețe cerute la punctele precedente;
e) Să suporte interfețe Ethernet 40 Gbps care să poată conecta pe un port 4
echipamente distincte cu interfețe Ethernet 10 Gbps;
f) Să suporte adăugarea de interfețe Ethernet 100 Gbps;
g) Să ofere posibilitatea de a configura cel puțin 3 partiții logice de administrare a
resurselor oferite (interfețe fizice, tabele de VLAN, adrese MAC, protocoale şi tabele
de rutare, etc) sau o funcționalitate echivalenta.
5.2. Caracteristici funcționale ale nivelului Acces
Nivelul Acces va fi format din două (2) blocuri funcționale de tip A-S și A-Q.
Fiecare bloc funcțional va fi format din cel puțin două echipamente de tip switch, identic
configurate, care vor îndeplini următoarele cerințe minime obligatorii:
a) Module de alimentare redundante instalate;
b) Module redundante de ventilație instalate;
c) Șasiu care să se poată instala într-un rack standard de 19 inch;
d) Pentru blocul funcțional de tip A-S să ofere cel puțin 116 interfețe Ethernet 10 Gbps
de tip SFP+, echipate conform fișei tehnice;
e) Pentru blocul funcțional de tip A-Q să ofere cel puțin 96 interfețe Ethernet 40/50
Gbps de tip QSFP, echipate conform fișei tehnice;
f) Să se conecteze la nivelul Core cu o capacitate de cel puțin 160 Gbps pentru fiecare
switch din blocul A-S, respectiv cel puțin 400 Gbps pentru fiecare switch din blocul AQ; aceasta capacitate să poată crește cu cel puțin 50% doar prin adăugarea de
interfețe optice amovibile.
Nivelele Core și Access vor fi administrate centralizat cu ajutorul Soluției de administrare
a rețelei de acces a Centrului de Date.
5.3. Soluția de administrare a rețelei de acces a Centrului de Date
Soluția de administrare a rețelei trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi minimale:
a) Să ofere o interfață grafică pentru administratorii rețelei;
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b) Să ofere o interfață programatică standardizată şi deschisă (API) de tip
"Representational State Transfer" (REST) sau echivalent, care să faciliteze integrarea
cu alte platforme şi aplicații existente şi viitoare;
c) Să ofere un grad înalt de redundanţă şi reziliență care să asigure protecția (N+2) atât
împotriva erorilor software cât şi a erorilor sau anomaliilor hardware ale sistemelor
pe care rulează Soluția de administrare a rețelei de acces Centrului de Date;
d) Să ofere toate licențele necesare folosirii funcţionalităţilor împreună cu
echipamentele cerute la nivelul Core şi nivelul Acces;
e) Să ofere suportul fizic de calcul necesar pentru rularea în condiții optime de
performanţă, scalabilitate şi redundanţă, inclusiv modulele optice de conectare
necesare pentru conectarea la rețea;
f) Să ofere facilitați de monitorizare şi administrare a anomaliilor şi a erorilor de
funcționare ale sistemului;
g) Să ofere facilități de monitorizare a performanţei atât pe termen scurt cât şi pe
termen lung;
h) Să ofere facilităţi de configurare automată a echipamentelor cerute la nivelul Core şi
nivelul Acces conform unui set de reguli şi politici definite prin interfața grafică sau
prin intermediul interfeţei programatice (API sau echivalent)
i) Să ofere facilități de administrare şi inventariere a componentelor hardware şi
software ale echipamentelor de la nivelul core şi nivelul acces;
j) Să poată fi extinsă pentru a suporta şi alte echipamente decât cele solicitate la nivelul
Core şi nivelul Acces;
k) Să suporte controlul cu echipamentele de rețea prin intermediul metodelor ca
interfață de control de tip linie de comanda (CLI) dar şi prin protocoale deschise ca
OpenFlow, OpFlex sau echivalent;
l) Să suporte implementarea funcţionalităţilor ca politicile de securitate, control al
accesului, optimizarea şi balansarea traficului, prin introducerea în calea de
comunicație între elementele de aplicație vizate a nodurilor fizice sau virtuale de
procesare care implementează aceste funcţionalităţi;
m) Să suporte configurarea înlănţuirii unuia sau a mai multor noduri (fizice sau virtuale)
de procesare a serviciilor precum controlul accesului, optimizarea şi balansarea
traficului, filtrarea traficului la nivel de aplicație; de asemenea, să suporte şi
configurarea ordinii în care traficul va fi procesat de către acestea;
n) Să suporte metode prin care să permită integrarea cu versiuni ulterioare ale
echipamentelor folosite pentru înlănţuirea nodurilor de procesare a serviciilor;
o) Să fie compatibile cu alte sisteme de management cum ar fi sisteme de management
a hipervizorului, echipamente cu funcții ca balansarea traficului la nivelele ISO-OSI 47 sau echipamente de securitate de tip Firewall sau IPS;
p) Sa suporte cel puțin dublarea capacității - ca număr de porturi - la nivelul Access.

5.4. Specificații tehnice echipament Acces A-S
CARACTERISTICĂ
CERINȚE TEHNICE
GENERALE
-

CERINȚA TEHNICĂ
Echipamentul va avea caracteristicile unui switch destinat
mediului de centru de date, care să asigure simultan
următoarele funcționalități:
- Switch Ethernet Layer 2;
- Switch Ethernet Layer 3;
Interfețe fizice disponibile:
21 / 120

-

-

-

PORTURI INSTALATE
(PER SWITCH)

PERFORMANTE (PER
SWITCH)

-

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 2 INSTALATE
-

Minim 6 40G/100G Ethernet (cu conector QSFP28)
care să suporte următoarele tipuri de transceivere:
▪ 40GBASE-SR4
▪ 40GBASE-LR4
▪ 10GBASE-SR
▪ 10GBASE-LR
▪ 10GBASE-ER
▪ 100GBASE-SR4
▪ 100GBASE-LR4
- Minim 48 1G/10G/25G Ethernet (cu conector SFP+)
care să suporte următoarele tipuri de transceivere:
▪ 10GBASE-SR
▪ 10GBASE-LR
▪ 10GBASE-ER
▪ 1000Base-T
Arhitectura de tip „non-blocking”, capabilă să asigure
comunicațiifără pierderi de frame-uri între oricare două
porturi, la viteză maximă de 10/25 Gbps, 40 Gbps si 100 Gbps,
cu o întârziere minimă, atât la Layer 2 cât și la Layer 3;
Șasiu instalabil în rack de 19”;
Înălțime maxima 1RU, per switch;
Kit de rack-are inclus.
Minim 2 module QSFP 40G pentru fibră optică multimode,
suportate de producătorul echipamentului împreună cu
cabluri de conectare la switch-ul core
Minim 20 module SFP+ 10G pentru fibraă optică multimode,
suportate de producătorul echipamentului
Minim 1 interfață 100Base-TX/1000Base-T pentru
management „out of band”;
Minim 1 port consolă serială;
Minim 1 port USB;
Comutarea la nivel 2: minim 3 Tbps și minim 2000 Mpps;
Tabela de adrese MAC de minim 96000 de înregistrări;
Minim 4000 de ID-uri pentru VLAN-uri per switch;
Procesor de control multi-core.
Încapsulare IEEE 802.1Q;
Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus sau echivalent;
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minim
64 de instante;
Spanning Tree PortFast, Root Guard si Bridge Assurance;
Virtual Port Channel sau o tehnologie echivalentă care să
permită crearea unui “link-aggregation group” între două
switch-uri pe de o parte și un alt echipament de tip client
(server, switch, router, etc) de partea cealaltă;
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;
Posibilitatea balansării legăturilor din Port Chanel
utilizândinformații de nivel 2, 3 și 4;
Suport pentru “Jumbo frames” cu dimensiuni de 9216 bytes
pe toate porturile;
Mecanisme de control al inundăriirețelei cu trafic unicast,
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-

-

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 3 INSTALATE

-

-

FUNCȚIONALITĂȚI
QOS

FUNCȚIONALITĂȚI DE
ÎNALTĂ
DISPONIBILITATE

FUNCȚIONALITĂȚI DE
MANAGEMENT

PARAMETRI DE
ALIMENTARE (PER
SWITCH)

MEDIU DE
FUNCȚIONARE

-

-

multicast și broadcast;
Private VLAN, inclusiv pe porturile de tip trunk 802.1Q;
Suport pentru protocolul LLDP (IEEE 802.3ab)
Suport pentru protocoalele: IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE
802.1q VLAN, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3an;
802.1Q VLAN Tagging; 802.1p Class-of-Service (CoS) Tagging
for Ethernet frames;
Support pentru protocolul VXLAN și cel puțin 256 Virtual
Tunnel End-Points (VTEP).
Suport pentru următoarele protocoale Layer 3:
Open Shortest Path First (OSPF) versiunile 2 și 3;
Border Gateway Protocol (BGP);
RIP v2;
Multicast PIM SM, SSM și MSDP;
Cel puțin 180000 intrăriîn tabela de rutare;
Posibilitatea de a filtra accesul pe interfețedupăinformații
despre adresa IP sursă sau destinațieșiînacelași timp și portul
TCP/UDP sursă sau destinație;
DHCP snooping cu posibilitatea de a adăugaOpțiunea 82;
Facilitatea de a filtra pe un port/VLAN a răspunsurilor la
cererile protocolului ARP;
VXLAN Routing line-rate pe toate porturile;
cel puțin 1000 instante VRF.
Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);
Configurare QoS per port;
Minim 4 cozi hardware de servire per port;
Posibilitatea de clasificare a traficului bazată pe liste de
control al accesului;
Coadă cu prioritate strictă;
Weighted Round-Robin (WRR) pe cozile de ieșire.
Surse de alimentare, ventilatoare și module de expansiune de
tip “hot-swappable”;
Surse de alimentare redundante tip “1:1”;
Ventilatoare redundante tip “N:1”.
Suport pentru SPAN și Encapsulated Routed SPAN;
Suport pentru sflow sau echivalent;
Suport pentru revenirea la o configurație anterioară;
Suport pentru standardul AAA, Tacacs+ și Radius;
Suport pentru interfața XML (Netconf);
Suport pentru monitorizarea utilizării bufferelor interne;
Suport pentru protocolul SSHv2 și SCP.
2 (două) surse AC integrate, configurabile în mod redundant
ce pot fi înlocuiteîn timpul funcționarii echipamentului, cu
certificare 80 Plus Platinum;
Tensiunea de funcționare: 100-240 VAC;
Frecvența de funcționare: 50-60 Hz.
Temperatura de funcționare: de la 0° la 40° C;
Umiditate: de la 5 la 95%;
Fluxul de aer: dinspre spate (surse/ventilatoare) către față
(porturi).
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5.5. Specificații tehnice echipament Access A-Q
CARACTERISTICĂ
-

-

CERINȚE TEHNICE
GENERALE

-

-

PORTURI INSTALATE
(PER SWITCH)

PERFORMANȚE (PER
SWITCH)

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 2 INSTALATE

-

CERINȚA TEHNICĂ
Echipamentul va avea caracteristicile unui switch destinat
mediului de centru de date, care să asigure simultan
următoarelefuncționalități:
- Switch Ethernet Layer 2;
- Switch Ethernet Layer 3;
Interfețe fizice disponibile:
- Minim 32 40G/100G Ethernet (cu conector QSFP28) care
să suporte următoarele tipuri de transceivere:
▪ 40GBASE-SR4
▪ 40GBASE-LR4
▪ 10GBASE-SR
▪ 10GBASE-LR
▪ 10GBASE-ER
▪ 100GBASE-SR4
▪ 100GBASE-LR4
- Minim 2 1G/10GEthernet (cu conector SFP+) care să
suporte următoarele tipuri de transceivere:
▪ 10GBASE-SR
▪ 10GBASE-LR
▪ 10GBASE-ER
▪ 1000Base-T
Arhitectura de tip „non-blocking”, capabilă să asigure
comunicațiifără pierderi de frame-uri între oricare două porturi,
la viteza maximă de 10/25 Gbps, 40 Gbps si 100 Gbps, cu o
întârziere minimă, atât la Layer 2 cat și la Layer 3;
Șasiu instalabil în rack de 19”;
Înălțime maxima 1RU, per switch;
Kit de rack-are inclus.
Minim 10 module QSFP 40G pentru fibră optică multimode,
suportate de producătorul echipamentului împreună cu cabluri
de conectare la switch-ul core /echipamente din rack;
Minim 2 module SFP+ 10G pentru fibră optică multimode,
suportate de producătorul echipamentului;
Minim 1 interfață 100Base-TX/1000Base-T pentru management
„out of band”;
Minim 1 port consolă serială;
Minim 1 port USB;
Comutarea la nivel 2: minim 3 Tbps și minim 2000 Mpps;
Tabela de adrese MAC de minim 96000 de înregistrări;
Minim 4000 de ID-uri pentru VLAN-uri per switch;
Procesor de control multi-core.
Încapsulare IEEE 802.1Q;
Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus sau echivalent;
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minim 64
de instante;
Spanning Tree PortFast, Root Guard si Bridge Assurance;
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-

-

-

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 3 INSTALATE

-

-

FUNCȚIONALITĂȚI
QOS

FUNCȚIONALITĂȚI DE
ÎNALTĂ
DISPONIBILITATE

FUNCȚIONALITĂȚI DE
MANAGEMENT

-

Virtual Port Channel sau o tehnologie echivalentă care săpermită
crearea unui “link-aggregation group” între două switch-uri pe
de o parte și un alt echipament de tip client (server, switch,
router, etc) de partea cealaltă;
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;
Posibilitatea
balansăriilegăturilor
din
Port
Chanel
utilizândinformații de nivel 2, 3 și 4;
Suport pentru “Jumbo frames” cu dimensiuni de 9216 bytes pe
toate porturile;
Mecanisme de control alinundăriirețelei cu trafic unicast,
multicast și broadcast;
Private VLAN, inclusiv pe porturile de tip trunk 802.1Q;
Suport pentru protocolul LLDP (IEEE 802.3ab);
Suport pentru protocoalele: IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE
802.1q VLAN, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3an; 802.1Q
VLAN Tagging; 802.1p Class-of-Service (CoS) Tagging for Ethernet
frames;
Support pentru protocolul VXLAN și cel puțin 256 Virtual Tunnel
End-Points (VTEP).
Suport pentru următoarele protocoale Layer 3;
Open Shortest Path First (OSPF) versiunile 2 și 3;
Border Gateway Protocol (BGP);
RIP v2;
Multicast PIM SM, SSM și MSDP;
Cel puțin 180000 intrăriîn tabela de rutare;
Posibilitatea de a filtra accesul pe interfețedupăinformații
despre adresa IP sursă sau destinațieșiînacelași timp și portul
TCP/UDP sursă sau destinație;
DHCP snooping cu posibilitatea de a adăugaopțiunea 82;
Facilitatea de a filtra pe un port/VLAN a răspunsurilor la cererile
protocolului ARP;
VXLAN Routing line-rate pe toate porturile;
cel puțin 1000 instante VRF.
Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);
Configurare QoS per port;
Minim 4 cozi hardware de servire per port;
Posibilitatea de clasificare a traficului bazată pe liste de control
al accesului;
Coadă cu prioritate strictă;
Weighted Round-Robin (WRR) pe cozile de ieșire.
Surse de alimentare, ventilatoare și module de expansiune de tip
“hot-swappable”;
Surse de alimentare redundante tip “1:1”;
Ventilatoare redundante tip “N:1”.
Suport pentru SPAN și Encapsulated Routed SPAN;
Suport pentru sflow sau echivalent;
Suport pentru revenirea la o configurație anterioară;
Suport pentru standardul AAA, Tacacs+ si Radius;
Suport pentru interfață XML (Netconf);
Suport pentru monitorizarea utilizării bufferelor interne;
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PARAMETRI DE
ALIMENTARE (PER
SWITCH)

MEDIU DE
FUNCȚIONARE

-

Suport pentru protocolul SSHv2 și SCP.
2 (două) surse AC integrate, configurabile în mod redundant ce
pot fi înlocuiteîn timpul funcționarii echipamentului, cu
certificare 80 Plus Platinum.
Tensiunea de funcționare: 100-240 VAC;
Frecvența de funcționare: 50-60 Hz.
Temperatura de funcționare: de la 0° la 40° C;
Umiditate: de la 5 la 95%;
Fluxul de aer: dinspre spate (surse/ventilatoare) către față
(porturi).

5.6. Specificații tehnice echipament core
CARACTERISTICĂ
CERINȚA TEHNICĂ
CERINȚE TEHNICE
- Echipamentul va avea caracteristicile unui switch modular
GENERALE
destinat mediului de centru de date, care să asigure simultan
următoarele funcționalități:
- Switch Ethernet Layer 2;
- Switch Ethernet Layer 3;
- Echipamentul va avea un șasiu modular, modul de control
echipat cu procesor multi-core, precum și module de switchfabric redundante instalate, care să permită popularea tuturor
sloturilor din șasiu cu module de interfațăși o lățime de bandă de
cel puțin 3 Tbps full-duplex per slot sau echivalent;
- Interfețe fizice disponibile:
- Cel puțin un slot echipat cu minim 30 interfețe 40G/100G
Ethernet (cu conector QSFP28) care să suporte
următoarele tipuri de transceivere:
▪ 40GBASE-SR4
▪ 40GBASE-LR4
▪ 100GBASE-SR4
▪ 100GBASE-LR4
▪ 10GBASE-SR
▪ 10GBASE-LR
▪ 10GBASE-ER
- Arhitectura de tip „fabric-switching”, capabilă să asigure
comunicații fără pierderi de frame-uri între oricare două porturi,
la viteză maximă de 10 Gbps, 40 Gbps și 100 Gbps, cu o
întârziere minimă, atât la Layer 2 cât și la Layer 3;
- Sașiu instalabil în rack de 19”;
- Kit de rack-are inclus.
PORTURI INSTALATE
- cabluri cu conectori QSFP 40G și lungime minimă de 15 metri,
(PER SWITCH)
suportate de producătorul echipamentului pentru conectarea
echipamentelor switch acces din centrul de date;
- cabluri cu conectori QSFP28 100G și lungime minimă de 25
metri, suportate de producătorul echipamentului pentru
conectarea echipamentelor switch acces din centrul de date;
- Cel puțin o interfață 100Base-TX/1000Base-T pentru
management „out of band”;
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PERFORMANȚE (PER
SWITCH)

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 2 INSTALATE

-

-

FUNCȚIONALITĂȚI DE
NIVEL 3 INSTALATE

-

-

FUNCȚIONALITĂȚI
QOS

-

Minim 1 port consolă serială;
Minim 2 port USB;
Comutarea la nivel 2/3: minim 24 Tbps și minim 40 milioane pps;
Tabelă de adrese MAC de minim 92000 de înregistrări;
Minim 3900 de VLAN-uri per switch;
Procesor de control multi-core.
Încapsulare IEEE 802.1Q;
Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus sau echivalent;
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): minim 64
de instanțe;
Spanning Tree PortFast, Root Guard și Bridge Assurance;
Virtual Port Channel sau o tehnologie echivalentă care să
permită crearea unui “link-aggregation group” între două switchuri pe de o parte și un alt echipament de tip client (server,
switch, router, etc) de partea cealaltă;
Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;
Posibilitatea balansării legăturilor din Port Chanel utilizând
informații de nivel 2, 3 și 4;
Suport pentru “Jumbo frames” cu dimensiuni de 9216 bytes pe
toate porturile;
Mecanisme de control al inundării rețelei cu trafic unicast,
multicast și broadcast;
Private VLAN, inclusiv pe porturile de tip trunk 802.1Q;
Suport pentru protocolul LLDP (IEEE 802.3ab);
Suport pentru protocoalele: IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE
802.1q VLAN, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3an; 802.1Q
VLAN Tagging; 802.1p Class-of-Service (CoS) Tagging for Ethernet
frames;
Suport pentru protocolul VXLAN și cel puțin 256 Virtual Tunnel
End-Points (VTEP).
Suport pentru următoarele protocoale Layer 3;
Open Shortest Path First (OSPF) versiunile 2 și 3;
Border Gateway Protocol (BGP);
RIP v2;
Multicast PIM SM, SSM si MSDP;
Cel puțin 550000 intrări în tabela de rutare;
Posibilitatea de a filtra accesul pe interfețe după informații
despre adresa IP sursă sau destinație și în același timp și portul
TCP/UDP sursă sau destinație;
DHCP snooping cu posibilitatea de a adăuga opțiunea 82;
Facilitatea de a filtra pe un port/VLAN a răspunsurilor la cererile
protocolului ARP;
VXLAN Routing line-rate pe toate porturile;
cel puțin 1000 instanțe VRF;
Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);
Configurare QoS per port;
Minim 4 cozi hardware de servire per port;
Posibilitatea de clasificare a traficului bazată pe liste de control
al accesului;
Coadă cu prioritate strictă;
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FUNCȚIONALITĂȚI DE
ÎNALTĂ
DISPONIBILITATE
FUNCȚIONALITĂȚI DE
MANAGEMENT

PARAMETRI DE
ALIMENTARE (PER
SWITCH)

MEDIU DE
FUNCȚIONARE

-

-

-

Weighted Round-Robin (WRR) pe cozile de ieșire.
Module de alimentare și ventilatoare de tip “hot-swappable”
instalate, cu protecție de sursăși linie de alimentare, care să
asigure posibilitatea populării tuturor sloturilor din șasiu cu
module de interfață;
Suport pentru SPAN și Encapsulated Routed SPAN;
Suport pentru sflow sau echivalent;
Suport pentru revenirea la o configurație anterioară;
Suport pentru standardul AAA, Tacacs+ și Radius;
Suport pentru interfața XML (Netconf);
Suport pentru monitorizarea utilizării bufferelor interne;
Suport pentru protocolul SSHv2 și SCP.
surse AC integrate, configurabile în mod redundant ce pot fi
înlocuite în timpul funcționării echipamentului, cu certificare 80
Plus Platinum;
Tensiunea de funcționare: 100-240 VAC;
Frecvența de funcționare: 50-60 Hz.
Temperatura de funcționare: de la 0° la 40° C;
Umiditate: de la 5 la 95%.

6. INFRASTRUCTURA DE SECURITATE CIBERNETICĂ A DMZ HUB
Rolul acestei infrastructuri:
● Asigurarea protejării spațiului cibernetic extern al centrului de date, pentru a face
față riscurilor și amenințărilor ce au ca sursă rețeaua Internet
● Colectarea și analizarea informațiilor relevante despre amenințările și atacurile
asupra infrastructurii centrului de date
Protejarea traficului de date generat în cadrul centrului de date ce are ca sursă sau
destinație rețeaua Internet.
Infrastructura DMZ va fi formată din:
● 1 echipament DDoS - va asigura protejarea specifică pentru două conexiuni
simultane sau se vor oferi două echipamente în configurație balansată cu condiția
respectării detaliilor tehnice menționate;
● 1 echipament tip honeypot;
● 1 echipament tip SIEM în configurație redundantă pentru monitorizarea în timp real a
traficului de date extern al DMZ(segmentul de rețea ISP‐DMZ HUB);
● 1 echipament Infrastructură contramăsuri – server x86;
● 2 echipamente integrate de protecție rețea în configurație redundantă pentru
filtrarea inițială a traficului de date;
● 2 echipamente specializate tip WAF în configurație redundantă;
● 1 echipament de analiză și stocare a logurilor în configurație redundantă;
● 2 echipamente integrate de protecție rețea în configurație redundantă pentru
filtrarea secundară a traficului de date;
● 1 echipament tip SIEM pentru monitorizarea în timp real a traficului de date intern al
DMZ(datele transportate în interiorul zonei DMZ HUB);
● 1 server tip syslog (tehnologie opensource);
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● 2 echipamente de balansare a traficului și livrare a aplicațiilor web în configurație
redundantă;
● 1 echipament de management al tuturor echipamentelor de securitate din DMZ
(după caz, excepție echipamentele SIEM, infrastructura de contramăsuri și serverele
syslog).
Pentru o integrare deplină și o eficiență maximă a soluției livrate, echipamentele și
soluțiile trebuie să provină de la același producător. În situația în care echipamentele SIEM,
infrastructura contramăsuri, serverul syslog și echipamentele de interconectare nu se
regăsesc în portofoliul de echipamente, soluții și servicii ale aceluiași producător se acceptă
și producători terți dar doar pentru acestea (echipamentele SIEM, infrastructura
contramăsuri, serverul syslog și echipamentele de interconectare).
Furnizorul va include serviciile aferente de instalare și configurare în conformitate cu
solicitările beneficiarului și în acord cu bunele practici în domeniu.
Echipamentele trebuie astfel dimensionate încât să suporte analiza unui trafic Internet
brut (dinspre provider, nefiltrat) de minim 3 Gbps.
Echipamentele de interconectare (switch-uri etc.) ce asigură interconectarea
echipamentelor din DMZ vor fi astfel dimensionate încât să nu limiteze în nici un fel
parametrii tehnici și capabilitățile echipamentelor din DMZ. Astfel, trebuie să fie livrate întro configurație redundantă, să suporte viteze de trafic per port identice cu vitezele
interfețelor de rețea aferente echipamentelor interconectate. Se va avea în vedere un plus
de minim 30% ca nivel de performanță și porturi libere pentru extinderi viitoare. De
asemenea, acestea trebuie să poată permite configurarea într-o topologie de tip
cluster/stack. Cablurile și conectica aferentă trebuie să fie incluse.
Soluția finală de interconectare privind arhitectura de securitate a DMZ-ului va fi
definitivată în urma discuției cu furnizorul.
6.1. Echipamente DDoS
În vederea mitigării atacurilor DDoS trebuie să realizeze atât detecția cât și prevenția pe
bază de comportament, susținută de procesoare dedicate pentru a livra o mitigare avansată
și rapidă, fără a afecta serviciile legitime.

Descriere
generală

Echipament DDoS
Pentru a oferi o protecție eficientă împotriva atacurilor, soluția pentru
mitigarea atacurilor DDoS trebuie să realizeze atât detecția cât și
prevenția pe bază de comportament, susținută de procesoare dedicate
pentru a livra o mitigare avansată și rapidă, fără a afecta serviciile
legitime.
Soluția propusă trebuie să ofere protecție împotriva atacurilor de tip
Distributed Denial of Service(DDoS), împotriva atacurilor DDoS de tip
“zero-day”, atacuri DDoS simultane și combinate din punct de vedere
tipologie.
Funcționalitățile de bază trebuie accelerate folosind procesoare
specializate(ASIC-uri sau FPGA-uri), iar echipamentul trebuie să suporte
configurarea în modul transparent, fără a lua parte la procesele de rutare.
Datorită necesității protecției investiției și a suportului, este necesar și
obligatoriu ca toate modulele de filtrare și tehnologiile aplicate (incluzând
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Specificații
hardware

Performanța
sistemului

Parametrii
echipament
Protocoale și
standarde

sistemul de operare) să provină de la același producător. Sistemul nu
trebuie licențiat per număr de aplicații protejate (nu există număr limitat
de aplicații protejate).
Pentru a asigura acuratețe, performanță și securitatea echipamentului,
toate modulele de protecție ce alcătuiesc modulele de securitate trebuie
să funcționeze având la bază un sistem de operare dedicat, dezvoltat de
către producătorul echipamentului. Nu este permisă folosirea unui sistem
de operare comercial, pentru uz general.
● Montabil în rack, maximum 1U rack unit;
● 2 interfețe dedicate pentru management GE RJ-45;
● 8 interfețe 1 GE SFP+;
● 8 interfețe 1 GE RJ-45;
● 1 port consolă RJ-45;
● stocare interna 240 GB Solid State Drive (SSD);
● Suport sursă de alimentare externă.
● Throughput pentru trafic: 3 Gbps;
● Throughput (pachete pe secundă): 3.5 Mpps;
● Latență maximă indusă – 50 microsecunde;
● Cereri pe secundă DNS: 1 Mil.
Alimentare alternativă 100-240V, 50-60Hz.
Cerințe generale:
- Soluția trebuie sa poată fi instalată în mod transparent, inline, pentru
mai mulți furnizori de internet simultan.
- Soluția trebuie să permită instalarea folosind porturi agregate de
minim 4 interfețe.
- Performanța sistemului nu trebuie să fie limitată de nici un model de
licențiere.
- Echipamentul oferit trebuie să includă bypass, astfel încât în caz de
indisponibilitate a echipamentului, resursele protejate să poată fi
accesate de utilizatorii legitimi din internet.
- Soluția trebuie să includă un mecanism automat de învățare a
tiparelor de trafic pentru aplicațiile protejate în vederea instalării și
monitorizării ușoare.
Pe baza tiparelor de trafic învățate, soluția trebuie să ofere
posibilitatea de a defini un șablon de trafic legitim și să poată bloca
atacurile în cazul devierii de la acest șablon.
Modul de învățare automat, trebuie să fie capabil să învețe toți
parametrii și să poată să îi convertească într-un profil de mitigare printrun proces simplu și rapid.
- Când este instalat inline, sistemul nu trebuie să modifice IP-ul sau
MAC-ul din frame-urile ce îl tranzitează.
- Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de virtualizare, astfel încât să
poată fi protejate și administrate separat mai multe segmente de
rețea sau aplicații web.
- Pentru dezvoltări viitoare, soluția trebuie să ofere posibilitatea de a
mitiga atacurile pentru suita de protocoale IPv6.
- Capabilitatea de detecție a atacurilor DDOS oferite de soluția propusă
nu trebuie să fie impactată de traficul asimetric.
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Soluția trebuie să detecteze și să blocheze atacurile DDoS în mod
dinamic și automat, fără nevoia de interacțiune din partea unui
operator uman sau a unei redirecționări sau control extern.
Soluția trebuie să fie capabilă să detecteze și mitigheze atât atacurile
inbound, cât și atacurile outbound.
Toate mecanismele de detecție și mitigare trebuie să fie disponibile
pentru ambele direcții. Protecția traficului de ieșire (outbound)
trebuie să se realizeze pe parametrii și șablon de trafic complet
independent de parametrii și șablonul pentru traficul de
intrare(inbound)
Soluția trebuie să inspecteze toate pachetele ce tranzitează
echipamentul și trebuie să nu se bazeze pe un mecanism de
eșantionare (sampling) pentru a putea îmbunătăți timpul de detecție
și blocare a atacurilor.

Cerințe funcționale:
- Soluția trebuie să ofere protecție la nivelele 3,4,7.
- Soluția trebuie să monitorizeze și să blocheze atacurile asupra tuturor
celor 65.000 porturi TCP și UDP, arătând rata de trafic și pachetele
blocate per fiecare port individual, atât pentru traficul inbound cât și
pentru cel outbound.
- Soluția trebuie să poată bloca pachetele invalide (cum ar fi
Malformed IP Header, Incomplete Fragment, Bad IP Checksum,
Duplicate Fragment, Fragment Too Long, Short Packet, Short TCP
Packet, Short UDP Packet, Short ICMP Packet, Bad TCP / UDP
Checksum, Invalid TCP Flags, Invalid ACK Number) și să ofere statistici
pentru pachetele blocate.
- Soluția trebuie să ofere suport pentru închiderea sesiunilor TCP de tip
idle, dacă clientul nu trimite o anumită cantitate de date într-un
interval de timp. Această funcționalitate este necesară pentru a
proteja împotriva atacurilor de tip slow-and-low (exemplu Slowloris).
- Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a limita numărul de conexiuni
TCP concurente per client sursă și per destinație.
- Soluția trebuie să ofere posibilitatea de administrare și modificare a
parametrilor în timpul protecției, fără a afecta serviciile protejate și
fără a fi nevoie de repornirea echipamentului.
- Soluția trebuie să detecteze și să blocheze:
● HTTP Methods Flood
● SYN Flood attacks
● Zombie Floods
● ICMP Floods
● Fragment Flood
● HTTP method Flood
● Floods from Unwanted Geographical Areas
● TCP and UDP floods
- Soluția trebuie să fie capabila să creeze excepții pentru
echipamentele de rețea din arhitectura clientului și să nu blocheze
traficul legitim, chiar dacă acesta depășește șabloanele de trafic
așteptate.
- Soluția trebuie să poată să creeze liste de blocare pe bază de IP
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Management

Software

(black-list), subneturi, protocoale (toate), porturi TCP/UDP (toate),
ICMP Type-Codes(toate).
Soluția trebuie să fie capabilă să aplice validarea de adresă sursă și să
implementeze mecanisme de anti-spoofing fără a afecta performanța
sistemului.
Soluția trebuie să suporte BGP flowspec pentru rutere Juniper și
Cisco, pentru a putea aplica filtre în amonte.
Soluția trebuie să ofere funcționalități dedicate pentru a proteja
împotriva atacurilor ce vizează serverele și serviciile DNS. În acest
sens, soluția trebuie să ofere cel puțin detecția și blocarea:
● DNS header anomaly;
● DNS query anomaly;
● DNS response anomaly;
● DNS buffer overflow anomaly;
● DNS exploit anomaly;
● DNS data anomaly.
Soluția trebuie să permită restricționarea cererilor de DNS către
anumite subneturi sau adrese IP.

Administrare:
- Consolă, Telnet, SSH, HTTP/HTTPS, CLI.
- Porturile fizice pentru management trebuie să fie separate
de interfețele care procesează trafic. Managementul
sistemului nu trebuie să fie posibil pe interfețele care
procesează trafic de rețea sau pentru aplicații.
- Interfețele de management trebuie să suporte
administrarea doar de la anumite IP-uri definite de
administrator.
- Utilizatori/ Administratori cu drepturi configurabile.
- Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email
- System software rollback.
- Jurnalizarea evenimentelor trebuie să se facă către o
platformă dedicată, care să se afle în sediul central și care
poate să accepte evenimente de la toate echipamentele ce
alcătuiesc soluția.
- Această platformă trebuie să suporte generarea de
rapoarte pe baza evenimentelor jurnalizate. Trebuie să
conțină rapoarte predefinite, dar de asemenea să suporte
și customizarea unor rapoarte noi în funcție de criteriile
dorite.
- Rapoartele generate trebuie să fie cel puțin în format pdf
și html și să poată fi generate la cerere sau la anumite
momente predefinite de timp.
- Rapoartele trebuie să poată fi trimise în mod automat și pe
anumite adrese de email.
-

Licențe incluse pentru actualizarea serviciilor Reputație IP și
Reputație domeniu.
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6.2. Echipament HONEYPOT
Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de expunere a unor servicii cu
scopul de a atrage atacatorii în exploatarea acestor sisteme în vederea descoperirii
tehnicilor, uneltelor și metodelor de penetrare folosite asupra organizației, atât din
exteriorul rețelei cât și din interiorul ei.

Descriere
generală

Specificații
hardware

Scalabilitatea
sistemului
Parametrii
echipament
Funcționalitatea

Echipament honeypot
Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de
expunere a unor servicii cu scopul de a atrage atacatorii în exploatarea
acestor sisteme în vederea descoperirii tehnicilor, uneltelor și
metodelor de penetrare folosite asupra organizației, atât din exteriorul
rețelei cât și din interiorul ei.
Scopul soluției este să inspecteze comportamentul atacatorilor și să
valideze intențiile malițioase, în timp ce direcționează aceste activități
către un mediu sigur, aflat în afara sistemelor de producție.
Datorită necesitații protecției investiției și a suportului, este
imperios necesar ca toate modulele de filtrare și tehnologiile aplicate
(incluzând sistemul de operare) să provină de la același producător.
Sistemul nu trebuie licențiat per număr de utilizatori (nu există număr
limitat de utilizatori).
Pentru a asigura acuratețe și performanță, toate modulele de
protecție ce alcătuiesc modulele de securitate trebuie să funcționeze
având la bază un sistem de operare dedicat, dezvoltat de către
producătorul echipamentului. Nu este permisă folosirea unui sistem
de operare comercial, pentru uz general.
● Montabil în rack
● 1 x interfață dedicată pentru management RJ-45
● 2 x interfețe GE RJ45
● 2 x interfețe GE SFP opțional
● 1 x USB
● 1 x port consolă RJ-45
● RAM instalat : minim 48GB
● Flash: 2 GB
● 2 module de stocare interne instalate (2x1TB)
● Suport pentru minim 12 VLAN
● Suport pentru minim 8 instanțe virtuale pentru sistemul de
operare Windows
● Suport pentru minim 8 instanțe virtuale pentru sistemul de
operare Linux
Alimentare alternativă 100-240V, 60-50Hz,
surse de alimentare redundante echipate
- Implementarea unor instanțe de sisteme de operare care săatragă
atacatorii în vederea interacțiunii și exploatării acestor capcane
virtuale.
- Implementarea instanțelor capcană trebuie să poată fi efectuată și
controlată dintr-o locație centrală.
- Implementarea de instanțe reale virtuale pentru sistemele de
operare Windows și Linux, în aceleași segmente de rețea cu stațiile
reale.
- Descoperirea activității de exploatare cu detecție și alertare
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timpurie.
Depistarea și corelarea activității atacatorilor în interiorul
segmentelor de rețea monitorizate.
- Eliminarea amenințărilor prin direcționarea atacatorilor către
sistemele capcană, deviind atacatorii de la sistemele de producție.
- Carantinarea atacatorilor identificați în mod automatizat.
- Blocarea încercărilor de intruziune.
- Detecția și blocarea conexiunilor de la și către serverele de
comandă și control botnet.
- Detecția și blocarea transferului de fișiere malițioase.
- Suport integrare cu un sistem de tip sandboxing în vederea
detonării fișierelor potențial malițioase.
- Generarea și exportarea IOC-urilor(Indicator of Compromise) în
urma incidentelor detectate
Monitorizarea:
- evenimentelor de tip login și logout
- accesului la partajarea Windows
- încercărilor de intruziune
- accesului către anumite pagini web
- Corelarea evenimentelor și crearea de incidente per instanță
virtuală capcană. Aceste incidente trebuie să conțină minim
informații despre procesul de autentificare pe anumite stații și
despre posibila vizitare a unor pagini web în vederea descărcării de
fișiere malițioase
Administrare:
- Interfață web de administrare, CLI
- Utilizatori/ Administratori cu drepturi configurabile
- Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email
Alertare:
- în interfața web
- via email
- loguri interne
- SNMP
Autentificare :
- Bază de date locală
- Integrare LDAP/RADIUS
-

Management

-

Licențe incluse pentru activarea a minim 2 instanțe virtuale
Windows și 8 instanțe virtuale Linux

-

Subscripții pentru activarea funcționalităților de antievaziune și anti-exploatare.

Software

6.3. Echipamente SIEM
Acesta trebuie să poată face o analiză bazată pe corelarea evenimentelor din mai multe
surse.
Dimensiorea hardware intra in sarcina ofertantului si trebuie sa asigure toate
capabilitatile solicitate.
Capacitatile de analiza ale acestui echipament trebuie extrapolate pe baza capacitatilor
maximale de transport si analiza a celorlalte echipamente din cadrul infrastructurii de
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securitate cibernetica a DMZ HUB.

Cerințe generale

● Alertare automată în situația în care (datorită unor
defecțiuni, erori umane sau atacuri cibernetice) anumite
conexiuni, sisteme sau aplicații devin inaccesibile sau
nefuncționale
● Colectarea și stocarea log-urilor (aferente echipamentelor
și aplicațiilor IT&C), pentru perioade îndelungate de timp:
atât online cât și offline prin arhivare
● Corelarea automată între logurile și alertele predefinite
sau definite de către administrator
● Detectarea anomaliilor comportamentale (detectarea
abaterilor de la valorile statistice de referință) și alertarea
automată în cazul producerii acestora
● Posibilitatea de rulare automată a unor scripturi de
remediere (predefinite sau definite de către
administrator) în cazul producerii unor incidente de:
securitate, disponibilitate, performanță
● alertare automată în situația în care este afectată
integritatea datelor prin modificări (realizate de către
persoane neautorizate sau aplicații malware/ransomware)
de fișiere/directoare sau regiștrii Windows
● Posibilitatea de a grupa dispozitivele și aplicațiile ce
deservesc un serviciu de business (ex. ERP/CRM/etc.) și
alertarea automată (cu evidențierea serviciului de
business impactat) în cazul producerii unui incident de
securitate, disponibilitate sau perfromanță, ce ar avea loc
la nivelul dispozitivelor/aplicațiilor ce definesc serviciul de
business respectiv
● Sistem de ticketing integrat dar și posibilitatea de a
integra sisteme externe de ticketing prin API
● Posibilitatea de investigare cât mai rapidă a unor
eventuale tentative de încălcare a securității datelor,
atacuri
cibernetice
sau
probleme
de
performanță/disponibilitate prin analizarea în timp real a
log-urilor și evenimentelor colectate: interfața de
management permite listarea în timp real a tuturor logurilor și a evenimentelor (pe măsură ce acestea sunt
recepționate) cu posibilitatea de a defini filtre a.î. să fie
evidențiate (listate în timp real) doar log-urile și
evenimentele relevante (aferente investigației aflată în
desfășurare)
● Colectarea de informații în mod pasiv (fără interogarea
dispozitivelor sau a aplicațiilor existente), prin captarea
mesajelor/log-urilor: Syslog, NetFlow, sFlow, SNMP Traps
etc.
● Colectarea de informații (de Securitate, Performanță,
Disponibilitate și Modificare), în mod activ, fără agenți,
prin interogarea dispozitivelor și aplicațiilor existente
utilizând protocoalele standard (ex. SNMP, Telnet, SSH
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etc.)
● Corelarea evenimentelor de securitate în vederea oferirii
unei imagini comprehensive a amenințării cibernetice
● Monitorizarea stării și nivelului de răspuns al serviciilor
DNS, FTP/SCP, Generic TCP/UDP, ICMP, JDBC, LDAP,
SMTP, IMAP4, POP3, POP3S, SMTP, SSH și Web (HTTP,
HTTPS). Rezultatul acestei monitorizări poate fi utilizat în
calcularea nivelelor de disponibilitate aferente serviciilor
respective
● Stocarea log-urilor utilizând HDD-uri (stocare locală), NFS
etc.
● Stocarea log-urilor în format brut precum și
normalizat/parsat
● Stocarea template-urilor, incidentelor și a altor date
structurate utilizând baze de date relaționale
● Posibilitatea de a respinge mesaje/log-uri nerelevante la
nivelul instanței locale de colectare
● Instanțele locale de colectare transmit către instanța
centrală atât log-urile în format brut cât și informațiile de
parsare
● Monitorizarea dispozitivelor fără utilizarea de agenți, prin:
SSH, telnet, WMI, JMX, Power Shell
● Posibilitatea de a colecta evenimentele platformelor
Linux, prin intermediul unor agenți Linux care să asigure:
● Managementul centralizat al agenților Linux
● Posibilitatea de a colecta log-uri din fișiere de tip text
● Monitorizarea integrității fișierelor
● Definirea de rapoarte complexe care cumulează/conțin la
rândul lor mai multe rapoarte distincte/individuale
● Rapoarte predefinite încadrate/grupate pe categorii și
tipuri de funcționalități (ex. rapoarte de Performanță,
Disponibilitate, Securitate, Modificare, Conformitate) cu
posibilitatea de a căuta și identifica un anumit raport
utilizând cuvinte cheie ce se regăsesc în numele sau
descrierea aferentă raportului respectiv
● Generarea de rapoarte ad-hoc (manual) sau programatic
(în mod automat, fără intervenția operatorului uman)
● Posibilitatea de a exporta un raport în format PDF sau CSV
● Posibilitatea de a transmite un raport prin email în mod
manual sau automat (programat pentru anumite
momente de timp prestabilite: de ex. zilnic, săptămânal,
lunar)
● Posibilitatea de a corela, la nivelul unei reguli de alertare,
a următoarelor tipuri de evenimente:
● Securitate: IPS, AntiVirus, erori de autentificare,
exploituri, vulnerabilități, etc.
● Performanță: nivel încărcare CPU, RAM, spațiu de
stocare, conexiuni/throughput
● Disponibilitate: restartarea sau întreruperea unor
aplicații/servicii/echipamente)
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● Modificare: modificarea unor fișiere, modificarea
configurațiilor
unor
echipamente,
adăugarea/ștergerea unor utilizatori, etc.
Reguli (predefinite) de alertare ce conțin criteriile și
valorile utilizate în definirea alertei/incidentului respectiv:
nivel de severitate (ex. mic, mediu, mare), categorie
incident (ex. de securitate, performanță, modificare,
disponibilitate)
Posibilitatea de a crea noi reguli de alertare dar și de
clonare și modificare a regulilor predefinite
Posibilitatea de a definii politici de notificare pentru:
● Trimiterea automată de Email/SMS
● Trimiterea automată de mesaje SNMP
● Trimiterea automată a unui fișier XML peste HTTP(S)
Vizualizarea și filtrarea incidentelor în funcție de atributele
evenimentului,
nivelul
de
severitate
(ex.
mic/mediu/mare), categorie (securitate, performanță sau
disponibilitate) sau interval orar
Crearea, testarea și activarea parsoarelor direct din
interfața grafică
Posibilitatea de a importa/exporta raporturi, reguli de
alertare sau dashboard-uri în format XML
Posibilitatea de a colecta configurațiile echipamentelor de
rețea (routere, switch-uri, firewall-uri) și de a compara
configurații distincte, pentru a putea vizualiza modificările
realizate
Notificări și managementul incidentelor
● Posibilitatea de a defini politici de notificare în cazul
producerii unor incidente
● Apelarea automată sau manuală a unui script de
remediere (customizabil sau predefinit)
● Sistem de ticketing integrat (built-in)
Căutare/filtrare evenimente în timp real pe bază de
cuvinte cheie sau atribute (predefinite sau definite de
către administrator)
Căutare/filtrare evenimente istorice pe bază de cuvinte
cheie sau atribute
Căutarea/filtrarea evenimentelor în timp real sau istoric se
realizează utilizând: atribute (predefinite sau definite de
operatorul sistemului), operatori logici (egal, diferit, mai
mare, mai mare sau egal, mai mic, mai mic sau egal, inclus
în, nu este inclus în, conține, nu conține, REGEXP, NOT
REGEXP) și valori ce sunt mapate (prin intermediul acestor
operatori logici) cu atributele respective
Implementarea de politici de arhivare a datelor cu
posibilitatea de stocarea a acestora
Posibilitatea de a verifica integritatea datelor stocate prin
aplicarea de algoritmi de tip hash atât la momentul salvării
datelor cât și ulterior în momentul accesării/încărcării
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acestora

Scalabilitate

Management și
acces

Integrarea de surse
externe de Threat
Intelligence

● Posibilitatea de a adăuga noi instanțe de colectare, fără
întreruperea funcționalității sistemului central
● Nu sunt impuse limitări legate de volumul de date/log-uri
stocate
● Atribute predefinite (ex. IP/MAC sursă/destinație, sursa
raportării, utilizator, stație, tipul evenimentului, etc.) dar și
posibilitatea de a definii noi atribute în funcție de nevoile
operaționale
● Posibilitatea de parsare, listare și filtrare a log-urilor în
timp real (pe măsură ce acestea sunt recepționate).
Filtrarea log-urilor trebuie să poată fi realizată în funcție
de atributele și valorile asignate acestora.
● Posibilitatea de listare și filtrare a logurilor pentru anumite
intervale specifice de timp.
● O interfață unică de management ce permite
managementul tuturor instanțelor aferente soluției:
instanțe de colectare log-uri/evenimente, monitorizare
performanțe, corelare, analiză și raportare evenimente
● Interfață de management de tip Web/GUI HTML 5
● Acces pe bază de drepturi/roluri (vizualizare, modificare)
aferente diferitelor secțiuni prezentate la nivelul interfeței
web
● Posibilitatea de a încărca fișiere CSV (ce conțin listele de
Threat Intelligence) direct din interfața grafică de
management
● Suport pentru: adrese IP, Domenii, Hash-uri și URL-uri
● Surse de Threat Intellligence de tip Comercial și Open
Source furnizate în mod implicit (out of the box), cu
posibilitatea de automatizare/programare a procesului de
updatare a listelor (adrese IP, Domenii, Hash-uri și URLuri) furnizate de aceste surse
● Posibilitatea de a corela în timp real, informațiile de
Threat Intelligence cu log-urile/evenimentele captate,
urmată de alertarea/notificarea automată în cazul
detectării unor incidente de securitate
● Posibilitatea de a corela informațiile de Threat Intelligence
cu datele/evenimentele istorice (stocate la nivelul bazei
de date)

6.4. Infrastructură de contramăsuri
Aceasta este formată dintr-un server cu următoarele specificații tehnice:
● Procesor CISC x86 20-core (40 fire execuție), la frecvența de min. 2,40 GHz, min. 20
MB L3 cache pentru fiecare procesor, doua procesoare instalate.Memorie: 128 GB
DDR4 2400MHz ECC
● Stocare: 2 unități de stocare 800GB SSD, 8 diskuri 1.2 TB SAS 10k rpm
● Interfețe rețea: 4 x 10G Ethernet SFP
● Sisteme de operare suportate: versiunile actuale ale Debian GNU/Linux, Ubuntu,
RedHat, Vmware (se livrează fără sistem de operare)
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● Altele: ventilatoare și surse de alimentare redundante
6.5. Echipamente integrate de protecție în rețea
Trebuie să aibă capabilități de rutare Layer3, precum și capabilități avansate de
securitate cum ar fi: scanare antivirus, scanare antispam, control la nivel de aplicație,
prevenirea intruziunilor, filtrare WEB, destinat folosirii ca o soluție de securitate unificată.

Descriere
generală

Specificații
hardware

Performanta
sistemului

Echipament integrat de protecție în rețea
Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de rutare Layer3,
precum și capabilități avansate de securitate cum ar fi: scanare antivirus,
scanare antispam, control la nivel de aplicație, prevenirea intruziunilor,
filtrare WEB, destinat folosirii ca o soluție de securitate unificată.
Funcționalitățile de bază trebuiesc accelerate folosind procesoare
specializate(AȘIC-uri), iar echipamentul trebuie să suporte configurarea atât
în modul transparent, cât și în modul NAT.
Datorită necesității protecției investiției și a suportului, este necesar și
obligatoriu ca toate modulele de filtrare și tehnologiile aplicate (incluzând
sistemul de operare) să provină de la același producător. Sistemul nu trebuie
licențiat per număr de utilizatori (nu există număr limitat de utilizatori).
Produsele ofertate trebuie să nu fie scoase din fabricație, să fie însoțite de
suport oferit de la producător pentru 5 ani de la livrare (suport de tip
garanție, suport tehnic telefonic, asigurare acces la update-uri de semnături,
asigurare acces la update-uri sistem de operare).
Producătorul trebuie să confirme disponibilitatea serviciilor de suport mai
sus enumerate pentru o perioadă de minim 5 ani de la momentul achiziției.
Aceste cerințe trebuie confirmate de către producătorul sau distribuitorul
echipamentului prin declarație scrisă adresată către autoritatea contractantă
și care trebuie inclusă în ofertă.
Pentru a asigura acuratețea, performanța și securitatea echipamentului,
toate modulele de protecție ce alcătuiesc modulele de securitate trebuie să
funcționeze având la bază un sistem de operare dedicat, dezvoltat de către
producătorul echipamentului. Nu este permisă folosirea unui sistem de
operare comercial, pentru uz general.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Montabil în rack, maximum 1U.
2 interfețe dedicate pentru management GE RJ-45
8 interfețe GE RJ45
8 interfețe GE SFP
2 interfețe 10 GE SFP+
2 port-uri USB
1 port consolă RJ-45
Suport pentru sursă redundată de alimentare
Spațiu intern de stocare de tip SSD, cu capacitate de minim 2x240GB
Firewall Throughput IPv4/IPv6 (pachete UDP de 1518 bytes): 35 Gbps
Firewall Throughput IPv4/IPv6 (pachete UDP de 512 bytes): 35 Gbps
Firewall Throughput IPv4/IPv6 (pachete UDP de 64 bytes): 25 Gbps
Firewall Throughput (pachete pe secunda) : 40 Mpps
IPSec VPN Throughput (512 bytes): 19 Gbps
IPS Throughput (Enterprise Traffic Mix): 10 Gbps
Throughput cu următoarele funcționalități activate simultan: Firewall,
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IPS și Application Control - 9 Gbps
Inspecție SSL: 8 Gbps
Tunele IPSec site-to-site VPN concurente: 2.000
Sesiuni concurente (TCP): 7.500.000
Sesiuni noi/Sec (TCP): 425.000
Politici(Maxim): 10.000
Suport definire pana la 10 firewall-uri virtuale fără licență adițională.
Firewall-urile virtuale trebuie să fie din contexte complet separate,
atât din punct de vedere tabelă de rutare dar și administrare sau
profile de securitate.
● Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv
● Fără licențiere în funcție de numărul de utilizatori protejați. Dacă
sistemul se licențiază pe număr de utilizatori, atunci licența furnizată
trebuie să acopere un număr nelimitat de utilizatori protejați
Alimentare alternativă 100-240V, 50-60Hz,
Consum mediu de putere: 130 W
Consum maxim de putere: 250 W
Servicii de Rețea
●
●
●
●
●
●

Parametrii
echipament

Rutare/Rețea:
- Suport WAN multiplu – minim 4 interfețe de WAN
- Suport PPPoE
- Client/Server DHCP
- Rutare pe bază de politici
- Rutare dinamică IPv4/IPv6- RIP, OSPF ,BGP, IS-IS,
Multicast(IPv4)
- Suport multi-zone
- Rutare între zone
- VLAN Tagging(802.1q)
- Link aggregation (802.3ad)
Protocoale și
- Rutare între VLAN-uri
standarde
- Suport IPv6 (Firewall, AntiVirus, Web-Filtering, IPS, DNS,
Transparent Mode, ȘIP, rutare dinamică, Admin access,
Management)
Traffic shaping :
- Pe bază de politici
- Suport DiffServ
- Bandă Garantată/Maximă/Prioritară
- Shaping per- IP, per-Policy, per application, per URL
Domenii virtuale:
● Domenii Firewall/Rutare separate
● Posibilitatea de folosire mixtă a domeniilor virtuale în modul
Transparent/NAT
● Interfețe VLAN separate
High Availability:
● Activ/Activ, Activ/Pașiv
● Statefull Failover
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●
●
●

Link status monitor
Link failover
Server Load balancing

Servicii de securitate
Firewall :
-

NAT, PAT, Transparent
Rutare dinamică-RIP, OSPF, BGP, Multicast, Policy-based NAT
Domenii Virtuale (NAT/Transparent)
VLAN Tagging (802.1q)
SIP/H.323/SCCP NAT Traversal
Suport sesșion helpers (DCE-RPC, DNS, FTP, H.245, H.323,
MGCP, ONC-RPC, PPTP, RSH, RTSP, ȘIP, TFTP, TNS)
Profile granulare de protecție per politică
Suport proxy explicit
Suport pentru autentificarea userilor la nivel de politici
firewall:
- bază locală de utilizatori
- Windows AD sau echivalent
- External RADIUS/LDAP/TACACS+
- XAUTH over RADIUS (IPSEC)
- RSA Secure ID
- Autentificare factor dual folosind token-uri
hardware/software dedicate.

VPN:
-

PPTP, IPSec, SSL
Suport criptare DES, 3DES, AES
Autentificare SHA-l I MD5
PPTP, L2TP, VPN Client pass through
Suport VPN "Hub and Spoke"
Autentificare IKE cu Certificate (x.509 v1 și v2)
IPSec NAT Traversal
Producătorul trebuie să aibă în portofoliu client de VPN
propriu, atât pentru PC-uri cât și pentru device-uri mobile
Echipamentul trebuie să includă SSLVPN cu suport pentru
minim 100 tunele
Funcționalitatea de VPN nu va fi limitată prin licențiere

Prevenirea intruziunilor:
- Suport Anomalii de protocoale
- Suport Semnături definite de utilizator
- Suport Ipv6
Antivirus:
- Suport Antispyware
- Worm Prevention
- HTTP/HTTPS;POP/POP3S;SMTP/SMTPS;IMAP/IMAPS;FTP/FTP
S
- Blocarea fișierelor în funcție de tip sau dimensiune
41 / 120

-

-

Suport IPv6
Suport pentru trimiterea fișierelor la o platformă de
sandboxing pentru inspecție avansată
În platforma de sandboxing fișierele vor fi detonate într-un
mediu virtual izolat după care echipamentul de tip firewall va
primi informații despre verdictul (dacă este sau nu malițios)
asupra fișierului trimis.
Accesul la platforma de sandboxing se face prin licențiere
opțională.

Antispam:
-

Suport inspecție SMTP/SMTPS;IMAP/IMAPS;POP/POPS

Application control:
- Identificarea și controlul la nivel de aplicație cu
identificarea a minim 1500 aplicații de uz comun (control
Layer 7 indiferent de port/protocol)
- Traffic shaping (per aplicație)
- Diff Serv per aplicație
- Suport inspecție trafic SSL
- Baza de date de aplicații trebuie să fie menținută de
producător și actualizată periodic
Suport Data Loss Prevention:
- Identificarea și controlul datelor senzitive
- Suport acțiuni configurabile (block/log/archive)
- Suport document fingerprinting
Filtrare WEB:
-

-

Blocarea accesului utilizatorilor la site-uri de tip malițios
său cu conținut nepotrivit folosind o bază de date globală
cu certificare recunoscută. (Accesul la baza de data se face
prin licențiere opțională, ulterioară)
Posibilitatea definirii de liste statice cu URL-uri
permise/blocate
Posibilitatea de customizare a categoriilor globale prin
suprascriere

Suport pentru dezarmare și reconstrucție de conținut (prin licențiere
opțională)
- Soluția va dispune de o funcționalitate prin care după ce
fișierele sunt scanate de către modulul de antivirus, dacă o
parte din conținutul acestor fișiere este găsit ca fiind
malițios, acesta este înlocuit cu un conținut ce va permite
traficului să continue, dar nu reprezintă un risc.
- Soluția va putea aplica această funcționalitate pe minim
următoarele tipuri de fișiere: PDF, Microsoft Office
- Soluția va putea aplica această funcționalitate pe minim
următoarele protocoale: HTTP web download, SMTP,
IMAP, POP3
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Identificarea dispozitivelor:
- Colectarea informațiilor pentru dispozitivele conectate la
rețea precum adresă MAC, adresă IP, sistem de operare,
hostname, username.

Managemen
t

Integrare cu client de stație:
- Suport pentru client dedicat de stație (cu suport pentru
minim următoarele sisteme de operare: Windows, MAC
OS X) pentru protecție anti-malware, filtrare web, scanare
de vulnerabilități, precum și suport pentru endpoint SSL și
IPSec VPN.
Administrare:
- Consolă, Telnet, SSH, HTTP/HTTPS, CLI
- Utilizatori/ Administratori cu drepturi configurabile
- Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email
- System software rollback
- Soluția se va integra cu un sistem dedicat de jurnalizare și
analiză
- Sistemul dedicat de jurnalizare și analiză va avea o platformă
hardware proprie, separată de firewall, care va fi montabilă în
rack în format de maxim 1U
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să provină de la același
producător ca firewall-ul
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să dețină cel puțin
12TB de stocare locală
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să fie capabil de a
primi log-uri de la firewall la un debit de cel puțin 190 GB/zi
de loguri, precum și de o rată de logare și analiză de cel puțin
5500 de loguri pe secundă
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să permită
monitorizarea traficului în timp real direct pe platforma
dedicată de jurnalizare, precum și monitorizarea traficului
istoric
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să ofere suport pentru
generarea
de
rapoarte
customizabile.
Această
customizabilitate se va realiza prin generarea graficelor în
funcție de comenzi SQL.
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să fie capabil să preia
funcționalitatea de logare și analiză și de la alte echipamente
ale aceluiași producător, precum și de la echipamente terțe
prin protocol Syslog.
- Jurnalizarea evenimentelor trebuie să se poată face atât de
către sistemul centralizat cât și de către echipamentul de tip
firewall, evenimentele fiind stocate pe SSD/HDD-ul intern al
echipamentului de tip firewall.
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să fie ofertat împreună
cu suport tehnic de la producător (în regim de 8 ore pe zi, 5
zile pe săptămână), împreună cu înlocuirea echipamentului în
caz de defecțiune hardware, pe timp de 3 ani
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Autentificare pentru administratori:
- Bază de date locală
- Integrare Active Directory
- Integrare LDAP/RADIUS/Tacacs+
- IP/MAC address binding
- Autentificare
factor
dual
hardware/software dedicate

folosind

token-uri

6.6. Echipamente de tip WAF
Trebuie să detecteze atacurile asupra conținutului publicat de către serverele de web.
Echipament specializat tip WAF
Cerințe generale
Produsele ofertate trebuie să nu fie scoase din fabricație, să fie
însoțite de suport oferit de la producător pentru 3 ani de la livrare
(suport de tip garanție, suport tehnic telefonic, asigurare acces la
update-uri de semnături, asigurare acces la update-uri sistem de
operare).
Producătorul trebuie să confirme disponibilitatea serviciilor de
suport mai sus enumerate pentru o perioadă de minim 3 ani de la
momentul achiziției. Aceste cerințe trebuie confirmate de către
producătorul sau distribuitorul echipamentului prin declarație scrisă
adresată către beneficiar și care trebuie inclusă în ofertă.
● Interfețe de rețea 10G SFP+: 2
● Interfețe de rețea 10/100/1000 Ethernet RJ-45 cu posibilitate
de tip hardware bypass: 4
● Interfețe de rețea SFP GbE: 4
● Porturi USB: 2
● Capacitate de stocare:2x 1 TB
Configurație
● Montabil în rack de dimensiune: 2U
hardware
● Sursă de alimentare redundantă de tip hot-swap
● Condiții alimentare: 100–240 VAC, 60–50 Hz
● Putere medie consumată: 220 W
● Temperatura mediului de operare: 0 – 40 grade Celsius
● Umiditatea mediului de operare: 5 - 95% fără condens
● Fără licențiere pentru numărul aplicațiilor web protejate
● Trafic procesat HTTP : 1.1 Gbps
● Trafic procesat HTTPS : 700 Mbps
Capacitate de
● Latență trafic: <1 ms
procesare
● Tranzacții HTTP/Sec: 35.000
● Tranzacții HTTPS/Sec: 20.000
● Reverse proxy
Moduri de instalare
● Inline transparent
în rețea
● Proxy în mod transparent
● Offline sniffing
● Definire în mod automat și dinamic a profilelor de securizare
pentru aplicații în urma monitorizării traficului acestora
Opțiuni de definire a
● Politici de securitate predefinite
politicilor și
● Opțiune de partajare a accesului administrativ pentru
profilelor de
configurația profilelor și politicilor de securizare pentru
securizare
aplicațiile web protejate, prin utilizarea de domenii
administrative
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Opțiuni pentru
autentificarea
utilizatorilor

Suport High
Availability

Protecție la nivel de
aplicație

● Operațiunea de autentificare a utilizatorilor trebuie să poată
verifica credențialele prin verificare locală sau externă prin
protocoalele RADIUS (inclusiv autentificare prin doi factori),
LDAP, NTLM și Kerberos.
● Suport pentru Single Sign On a utilizatorilor pe aplicațiile
Microsoft protejate (Outlook Web Access, Sharepoint)
● Autentificare adițională a clienților prin certificate digitale
X.509 (pentru aplicații HTTPS) – validare locală a certificatului
(folosind un certificat importat al CA-ului semnatar) și
posibilitate de trimitere a informațiilor legate de acesta către
aplicația protejată
● Posibilitate de a verifica validitatea certificatelor digitale
X.509 ale clienților prin verificarea de fișiere CRL (retrase prin
HTTP, SCEP)
● Posibilitate de a verifica validitatea certificatelor digitale
X.509 ale clienților prin verificarea de CRL-uri prin protocolul
HTTP
● Posibilitate de definire de domenii de administrare separate
● Clustering de tip Activ/Pasiv
● Sincronizare de configurație între două echipamente
● Posibilitatea de a funcționa ca și client WCCP
● Protecție împotriva atacurilor de tip:
Browser Exploits
Brute Force Login
Buffer Overflows
Command Injection
Cookie Tampering/Poisoning
Cross Site Request Forgery
Cross Site Scripting
Denial Of Service
Directory Traversal
Forms Tampering
Hidden Field Manipulation
HTTP Header overflow
Outbound Data Leakage
Local file Inclusion
Man in the Middle attacks
Remote File Inclusion
Session Hijacking
Site Reconnaissance
SQL Injection
XML Intrusion Prevention
● Protecție DLP cu reguli predefinite și reguli configurabile cu
suport pentru expresii de tip Regex
● Posibilitatea de a defini manual semnături de atac noi
● Blocare pe bază de reputație a surselor cu potențial malițios
● Protecție împotriva botnet, crawler, search engine
● Posibilitatea de a monitoriza și bloca traficul provenit dintr-o
anumită regiune geografică sau țară
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Opțiuni de
procesare a
traficului

● Protecție împotriva scanării fișierelor de conținut malițios
(scanare antivirus)
● Protecție DoS pentru atacuri la nivel rețea și aplicație –
limitare pentru numărul de cereri HTTP /secundă de la o
singură sursă IP, limitare a numărului de conexiuni TCP
concurente per adresă IP sursă ce folosesc același cookie
HTTP, protecție pentru HTTP request flood făcut de o sursă IP
pentru același URL, protecție împotriva cererilor HTTP
generate de posibile scripturi (prin validarea browserului
client), blocare a atacurilor de tip TCP SYN flood, limitare a
numărului de conexiuni TCP concurente per adresă IP sursă
● Controlul accesului clienților de aplicație HTTP după blacklisturi și whitelist-uri configurabile de adrese IP
● Suport pentru redirectarea cererilor HTTP și modificarea
URL-ului și a headerelor, host și referer din cereri
● Suport pentru modificarea răspunsurilor HTTP – headerul
Location și întregul corp al răspunsului
● Posibilitatea de a impune clienților accesul într-o anumită
ordine a paginilor aplicației HTTP protejate – cererile unui
client ce nu respectă această ordine trebuie să poată fi
blocate
● Protecție Anti Web Defacement – restaurarea conținutului
original al unei aplicații web protejate în cazul modificării
malițioase al acestuia
● Validarea complianței RFC HTTP a traficului procesat
● Funcționalitate de scanare programabilă și raportare
automată a vulnerabilităților aplicațiilor web protejate
● Control asupra parametrilor protocolului HTTP
● Posibiliatea de a include header pentru HTTP Strict Transport
Security(HSTS) în răspunsul serverului de aplicație web către
client
● Suport pentru protocolul IPv6
● Alerte configurabile prin mesaje email, loguri Syslog
● Suport SNMP
● Load balancing la nivel de aplicație prin algoritmii: roundrobin, weighted round-robin, least connections, round-robin
cu persistența sesiunii HTTP
● Rutare după conținut HTTP după combinație între cookie,
URL accesat și headerul Host din cerere
● Health checking a serverelor aplicațiilor protejate prin
protocoalele TCP, HTTP/HTTPS, și ICMP pentru
funcționalitatea load balancing
● SSL offloading pentru aplicațiile protejate ce folosesc
protocolul HTTPS cu posibilitatea de configurare a nivelului
de securitate SSL/TLS
● Suport pentru utilizarea Server Name Indication (SNI) în
modul reverse proxy pentru SSL offloading
● Compresie și decompresie a traficului dintre client și aplicația
protejată
● Caching pentru răspunsul serverelor de aplicație
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6.7. Echipamente de analiză și stocare a log-urilor
Echipament dedicat de stocare a logurilor specifice generate de echipamentele de
securitate din DMZ

Descriere
generală

Echipamentul de analiză și stocare a logurilor
Administrare:
- Consolă, Telnet, SSH, HTTP/HTTPS, CLI
- Utilizatori/ Administratori cu drepturi configurabile
- Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email
- System software rollback
- Soluția se va integra cu echipamentul tip SIEM
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilorva avea o
platformă hardware proprie, separată de firewall, care va fi
montabilă în rack în format de maxim 1U
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să provină
de la același producător ca firewall-ul
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să dețină
cel puțin 12TB de stocare locală
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să fie
capabil de a primi log-uri de la firewall la un debit de cel
puțin 190 GB/zi de loguri, precum și de o rată de logare și
analiză de cel puțin 5500 de loguri pe secundă.
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să
permită monitorizarea traficului în timp real direct pe
platforma dedicată de jurnalizare, precum și monitorizarea
traficului istoric.
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să ofere
suport pentru generarea de rapoarte customizabile. Această
customizabilitate se va realiza prin generarea graficelor în
funcție de comenzi SQL.
- Echipamentul de analiza si stocare a logurilortrebuie să fie
capabil să preia funcționalitatea de logare și analiză și de la
alte echipamente ale aceluiași producător, precum și de la
echipamente terțe prin protocol Syslog.
- Jurnalizarea evenimentelor trebuie să se poată face atât de
către sistemul centralizat cât și de către echipamentul de tip
firewall, evenimentele fiind stocate pe SSD/HDD-ul intern al
echipamentului de tip firewall.
- Sistemul dedicat de jurnalizare trebuie să fie ofertat
împreună cu suport tehnic de la producător (în regim de 8
ore pe zi, 5 zile pe săptămână), împreună cu înlocuirea
echipamentului în caz de defecțiune hardware, pe timp de 3
ani
Autentificare pentru administratori:
- Bază de date locală
- Integrare Active Directory
- Integrare LDAP/RADIUS/Tacacs+
- IP/MAC address binding
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-

Autentificare factor dual folosind token-uri
hardware/software dedicate

6.8. Server de tip SYSLOG
Este format dintr-un server cu următoarele specificații tehnice:
● Procesor CISC x86 8-core la frecvență de min. 2,40 GHz, min. 20 MB L3 cache, un
procesor instalat, suport pentru două procesoare.
● Memorie: 64 GB
● Stocare: 2 unități de stocare 200GB SSD, 8 diskuri 1.2 TB SAS 10k rpm
● Interfețe rețea: 4 x 10/100/1000 Ethernet
● Sisteme de operare suportate: versiunile actuale ale Debian GNU/Linux, Ubuntu,
RedHat, Vmware (se livrează cu sistem de operare Debian GNU/Linux instalat și
configurat syslog)
● Altele: ventilatoare și surse de alimentare redundante
6.9. Echipament de balansare a traficului și livrare a aplicațiilor WEB
Trebuie să permită balansarea traficului după diverse criterii către serverele de conținut.
Echipament de balansare a traficului și livrare a aplicațiilor web
Produsele ofertate trebuie să nu fie scoase din fabricație, să fie
însoțite de suport oferit de la producător pentru 3 ani de la livrare
(suport de tip garanție, suport tehnic telefonic, asigurare acces la
update-uri de semnături, asigurare acces la update-uri sistem de
operare).
Cerințe generale
Producătorul trebuie să confirme disponibilitatea serviciilor de
suport mai sus enumerate pentru o perioadă de minim 3 ani de la
momentul achiziției. Aceste cerințe trebuie confirmate de către
producătorul sau distribuitorul echipamentului prin declarație scrisă
adresată către beneficiar și care trebuie inclusă în ofertă.
● Interfețe de rețea 10/100/1000 Ethernet RJ-45: 4
● Interfețe de rețea SFP GbE: 2
● Capacitate de stocare:64GB SSD
● Montabil în rack de dimensiune: 1U
Configurație
● Condiții alimentare: 100–240 VAC, 60–50 Hz
hardware
● Putere medie consumată: 90 W
● Putere maximă consumată:120W
● Temperatura mediului de operare: 0 – 40 grade Celsius
● Umiditatea mediului de operare: 20 - 90% fără condens
● Fără licențiere pentru numărul aplicațiilor web protejate
● Throughput L4 : 2.8 Gbps
● Throughput L7 : 2 Gbps
● Conexiuni pe secundă L4: 90.000
● Cereri pe secundă L4 HTTP: 280.000
● Număr de conexiuni TCP concurente: 4.5 Mil
Capacitate de
● Număr de conexiuni pe secundă L7 (1:1): 20.000
procesare
● Conexiuni pe secundă/tranzacții pe secundă SSL cu chei de
2K și AES256-SHA: 900
● Throughput SSL 900 Mbps
● Throughput compresie: 1.4 Gbps
● Memorie RAM: 4 GB
● Domenii virtuale: 10
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Moduri de instalare
în rețea

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opțiuni de
balansare a
traficului

●

●

●

Opțiuni de
accelerare a
aplicațiilor WEB

●
●
●

Forward proxy
Mod transparent
Mod Router
Mod One-Arm
Definire de servicii virtuale cu următoarele proprietăți:
persistența moștenită, metoda de balansare și membri
Politici și grupuri statice, implicite și de backup
Politici de rutare a aplicațiilor la nivel 4 și nivel 7
Persistență a serverelor la nivel 4 și nivel 7
Metode de balansare: Round robin, weighted round robin,
least connections, shortest response
Scripturi custom pentru SLB și pentru rescriere de conținut
Șabloane pentru aplicațiile Microsoft: SharePoint, Exchange
și Windows Remote Desktop
Verificarea stării aplicațiilor și a scripturilor
Balansarea aplicațiilor la Layer 4:
● Protocoale suportate: TCP și UDP
● Algoritmi suportați: Round robin, weighted round robin,
least connections, shortest response
● Balansare dinamică în funcție de parametrii serverului(CPU, memorie, disk)
● Persistență IP, conține IP/port, hash antet, persistență
cookie, hash cookie, hash IP destinație, hash URI, hash
URI complet, hash host, hash domeniu host
Balansarea aplicațiilor la Layer 7:
● Suport HTTP, HTTPS, HTTP 2.0 GW, FTP, SIP, RDP,
RADIUS, MySQL,
● RTMP, RTSP
● Comutare în funcție de conținut: HTTP Host, HTTP
Request URL, HTTP Referrer, adresă IP sursă
● Redirectare URL, rescriere conținut HTTP
request/response(inclusiv în HTTP body)
● Securitate, caching și balansare la Layer 7 a traficului
DNS
● Rescriere mesaj 403 Fortibben
● Rescriere conținut
Balansare în funcție de încărcarea link-urilor:
● Inbound și outbound LLB
● Suport rutare bazată pe politici și Source NAT
● Suport pentru verificări multiple a serverelor
● Intervale, număr de reîncercări configurabile
● Rutare tunel
Balansare globală:
● Balansare în centrul de date pe baza stării aplicațiilor
WEB folosind DNS
● DNSSEC
● Liste de control acces DNS
Offload HTTPS și TCPS
Opțiuni complete pentru managementul certificatelor
Forward Proxy SSL
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●
●
●
●
●
●
●

Suport High
Availability

Opțiuni de
networking,
securitate și WAF

Opțiuni de
management

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Duplicare trafic HTTP/HTTPS pentru analiză și raportare
TCP Buffering
Compresie și decompresie HTTP
Chaching HTTP(obiecte statice și dinamice)
Opțiuni de alocare lățime de bandă folosind QoS
Limitare rată de transfer la nivel 4 și HTTP
Offload protocoale de autentificare:
● Autentificare Locală
● LDAP,
● RADIUS
● Kerberos
● SAML 2.0(SP&ldp)
Clustering de tip Activ/Pasiv
Sincronizare de configurație între două echipamente
NAT
VLAN și port trunk
Suport Cisco ACI și OpenStack
Suport NVGRE și VXLAN
Suport BGP și OSPF cu RHI(Route Health Inspection)
IPv6
Rutare și filtrare IPv6
Firewall statefull
Limitare conexiuni prin utilizare de politici
Reputație IP-uri
Protecție SYN cookie
Limitare conexiuni
Semnături WAF
Validare XML/JSON/SOAP
Detecție Injecție SQLi/XSS
Scanare vulnerabilități aplicații WEB
Detecție boți
Protecție URL/fișier
Managementul cluster-ului print-o singură interfață
Interfață CLI pentru management și monitorizare
SSH,HTTPS
Posibilitate de integrare cu management centralizat
RESTful API
SNMP
Date analitice în timp real
SYSLOG
Administrare bazată pe roluri
Utilitare de diagnostic integrate
Grafice pentru monitorizare în timp real

6.10. Echipament de management centralizat
Trebuie să poată realiza managementul centralizat al tuturor funcționalităților
echipamentelor de securitate din DMZ (după caz, excepție fac echipamentele SIEM,
infrastructura de contramăsuri și serverul syslog) și să faciliteze implementarea unitară de
politici de securitate.
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În cazul în care furnizorul consideră ca sunt necesare și alte echipamente sau soluții
informatice în vederea funcționării optime a infrastructurii de securitate cibernetică a DMZului le poate include în ofertă, dar trebuie ca acestea să întrunească condiții de performanță
similare astfel încât să se integreze nativ cu celelalte echipamente ofertate. Echipamentele
de interconectare (switch-uri etc) pot fi de la un alt producător.
Diagrama tehnică de interconectare a infrastructurii DMZ cât și alte aspecte privind
detaliile tehnice suplimentare vor fi stabilite ulterior cu furnizorul în etapa de proiectare.
7. SOFTWARE ȘI SERVICII ASOCIATE CENTRULUI DE DATE MAI
7.1. Platforma de cloud computing – cerințe generale
Centrul de date MAI se va baza pe o platformă de cloud computing prin intermediul
căreia se pot gestiona și integra serviciile existente pe platformele virtualizate, servere fizice,
echipamente de stocare și extinde către integrarea cu platforme de virtualizare de tip OpenSource și sisteme de tip combined compute and storage system pentru baze de date.
Platforma de cloud computing va necesita o infrastructură hardware dezvoltată pe
principii de flexibilitate și eficiență maximă, care se vor atinge prin împărțirea resurselor pe
categorii, respectiv resurse de procesare, resurse de stocare, resurse de interconectare și
resurse de securitate implementate într-o stivă integrată. Pentru implementarea fiecărei
categorii se vor folosi tehnologii de ultimă generație care să aibă următoarele caracteristici
comune: platformă tehnologică deschisă, suport pentru virtualizare și management unitar.
Platforma va trebui să ofere suport nativ pentru o arhitectură de tip cloud multi-tenant
astfel încât fiecare instituție sau organizație să își poată gestiona propriile resurse, servicii și
accesul propriilor utilizatori.
7.2. Platforma de cloud computing – cerințe platformă virtualizare
Se dorește implementarea unei soluții de virtualizare ce oferă un nivel ridicat al
disponibilității datelor și aplicațiilor, cât și optimizarea proceselor de management. Prin
virtualizarea resurselor computaționale, de stocare și de comunicații, se obține o consolidare
optimă a infrastructurii, pe aceeași rețea fizică coexistând rețele virtuale multiple, ce
utilizează într-un mod eficient resursele disponibile. Componentele virtuale pot fi create,
distruse și gestionate ușor, pe baza obiectivelor propuse, ceea ce oferă flexibilitate.
Conceptul de cloud impune transparență (din punct de vedere al beneficiarilor), eficiență în
ceea ce privește resursele exploatate și izolare. Cu ajutorul platformei de virtualizare vor fi
îndeplinite toate aceste cerințe, dar totodată, se vor optimiza procesele de management, se
vor reduce perioadele de nefuncționare și costurile.

7.2.1. Cerințe generale privind virtualizarea
1

Soluția trebuie să asigure rate mari de consolidare a mașinilor virtuale pe hosturi prin mecanisme de optimizare și supra alocare a memoriei pentru
reducerea costurilor asociate infrastructurii fizice (ex. număr host-uri, număr
porturi de rețea / switch-uri) și de licențiere precum și pentru asigurarea
continuității în funcționare a aplicațiilor în cazul unor întreruperi parțiale
neplanificate.
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2

Soluția trebuie să permită crearea de grupuri virtuale de resurse (memorie și
procesor) pentru controlul și asigurarea performanțelor mașinilor virtuale care
folosesc în comun respectivele grupuri de resurse.

3

Soluția trebuie să permită adăugarea de noi sisteme de calcul sau de stocare,
în grupul de resurse, fără întreruperea serviciilor.

4

Soluția trebuie să permită redistribuirea încărcării pe resursele noi adăugate
fără întreruperea serviciilor.

5

Soluția trebuie să permită balansarea automată a încărcării pe host-urile din
cluster prin mutarea mașinilor virtuale în vedere asigurării resurselor optime
pentru funcționare.

6

Soluția trebuie să ofere disponibilitate continuă, fără pierderi de date sau
întreruperi, pentru toate serviciile sau aplicațiile.

7

Soluția trebuie sa ofere o arhitectură independentă de un sistem de operare de
uz general cu o amprentă pe disc cât mai mică și care permite ca instalarea și
boot-area hipervizorului să fie făcută foarte rapid.

8

Hipervizorul trebuie să fie compatibil cu diverse tipuri de sisteme de operare
pentru mașinile găzduite, cel puțin Linux, Windows sau alte sisteme de operare
Unix, bazate pe arhitectura x86.

9

Hipervizorul trebuie să ofere flexibilitate în ceea ce privește alocarea resurselor
pentru mașinile virtuale: puterea de procesare, memorie, extindere discuri,
adăugarea de unități de discuri suplimentare.

10

Soluția trebuie să permită creare de profile pentru host-uri (servere fizice)
astfel încât instalarea pe mai multe host-uri să se facă foarte rapid, respectând
o configurație prestabilită, configurabilă pentru eliminarea erorilor umane de
configurare.

11

În cazul defecțiunilor hardware sau a altor disfuncționalități apărute, soluția
trebuie să genereze, în mod automat, un comportament specific, predefinit.

12

Soluția trebuie să poată efectua migrări concurente. Numărul acestora nu
trebuie să fie limitat de tipul de licențiere.

13

Soluția trebuie să ofere sugestii în ceea ce privește alocarea optimă a
resurselor pentru mașinile virtuale.

14

Soluția trebuie să permită optimizarea consumului de energie pe serverele din
cluster în perioadele cu încărcare mică.
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15

Soluția trebuie să ofere capabilitatea de a adăuga servere fizice noi (inactive) în
cazul creșterii nevoilor de calcul.

16

Soluția trebuie să permită alocarea și dealocarea dinamică a resurselor în cazul
limitării performanțelor maxime.

17

Soluția trebuie să ofere îndrumare cu privire la procesul de consolidare, pe
baza unor metodologii de analiză a performanței.

18

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a redistribui capacitatea de calcul și de
a asigura faptul că fiecare mașină virtuală are acces la resursele alocate, în
orice moment.

19

Soluția trebuie să dispună de capacități de failover astfel încât, în cazul
defectării unui host, mașinile virtuale care rulau pe acel host să fie migrate
automat pe celelalte host-uri din cluster, iar host-ul degradat să fie trecut
automat în mentenanță după evacuarea mașinilor virtuale.

20

Soluția trebuie să dispună de capacitate de failover care să detecteze
problemele de acces la datastore la nivel de host și să repornească în mod
automat mașinile virtuale afectate pe un alt host din cluster.

21

Soluția trebuie să dispună de capacități de failover astfel încât, în cazul blocării
sistemului de operare instalat într-o mașină virtuală, respectiva mașină virtuală
să fie repornită automat pentru deblocarea sistemului de operare, a serviciilor
și aplicațiilor.

7.2.2. Cerințe privind virtualizarea resurselor de stocare

1

2

Soluția trebuie să se integreze nativ cu platforma de virtualizare în vederea
asigurării unor performanțe de stocare excelente și consistente, cu un impact
minim asupra procesorului și memoriei sistemului gazdă chiar și în cazul unei
densități crescute de mașini virtuale.
Soluția trebuie să utilizeze discurile din servere pentru prezentarea unui
datastore comun mașinilor gazdă din cluster, datastore ce va oferi
performanțe și disponibilitate prin:
a) Repornirea automată a mașinilor virtuale în cazul defectării unui
sistem gazdă din cluster pe celelalte sisteme disponibile.
b) Protecția continuă a mașinilor virtuale contra defectărilor sistemelor
gazdă.
c) Migrarea în funcționare a mașinilor virtuale.
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3

Soluția trebuie să asigure agregarea și abstractizarea resurselor de stocare și
o gestionare eficientă a stocării în mediul virtual.

4

Soluția trebuie să suporte un sistem de fișiere configurat în cluster.

5

Soluția trebuie să controleze accesul concurențial la spațiul de stocare, de
către serverele virtualizate.

6

Soluția trebuie să aibă funcționalități de deduplicare (la nivel de cluster) și
compresie pentru reducerea spațiului de stocare utilizat.

7

Soluția trebuie să aibă capabilități de alocare a storage-ului în modul thin.

8

Soluția trebuie să asigure identificarea automată a celei mai bune modalități
de stocare a unei mașini virtuale, în funcție de nivelul de servicii asociat
acesteia și să ofere informații în timp real privind conformitatea cu nivelul de
servicii asociat.

9

Soluția trebuie să monitorizeze performanța și gradul de încărcare a
sistemului de stocare și accesul la resursele acestuia.

10

Soluția trebuie să asigure instrumente de management centralizat al
politicilor de stocare și aplicarea lor la nivel de mașină virtuală sau de disc al
mașinii virtuale în vederea automatizării provizionării și balansării resurselor
de stocare la nivel de cluster.

11

Soluția trebuie ofere capabilitatea de a permite asigurarea mentenanței și a
managementului sistemului de stocare din interfața grafică, integrată nativ
cu sistemul de management al mediului virtual.

12

Soluția trebuie să ofere o scalabilitatea elastică și fără întrerupere, fie prin
adăugarea de discuri magnetice sau flash pe sistemele gazdă din cluster, fie
prin adăugarea de noi sisteme gazdă cu capacitate adițională de stocare în
cluster.

13

Soluția trebuie să permită resincronizări adaptive pentru a nu afecta
performanța aplicațiilor în cazul apariției unor defecte hardware ce afectează
conformitatea cu politica de stocare.

14

Soluția trebuie să asigure protecția la defectare a componentelor (disk,
rețea, gazdă, rack) atât la nivel local cât și la nivel de site, oferind
performanțe ridicate prin utilizarea de copii locale.

54 / 120

15

Soluția trebuie să asigure inițializare hardware rapidă în timpul procesului de
boot-are în cazul aplicării actualizărilor software pentru un update cât mai
rapid.

16

Soluția trebuie să asigure garantarea SLA-urilor privind performanțele
stocării mașinilor virtuale prin stabilirea de limite IOPS la nivelul mașinilor
virtuale sau discurilor lor.

7.2.3. Cerințe privind virtualizarea rețelelor
1

Soluția trebuie să asigure administrarea rețelei în mediul virtual.

2

Soluția trebuie să asigure configurarea traficului pentru mașinile virtuale
dintr-o interfață centralizată.

3

4

5

Soluția trebuie să asigure provizionarea, administrarea și monitorizarea
rețelei într-un mod centralizat. Trebuie să fie oferite cel puțin următoarele
caracteristici de virtualizare a rețelei:
a) Izolarea organizațiilor;
b) Definirea mai multor rețele în cadrul unei organizații;
c) Definirea rutelor statice în interiorul organizațiilor și între acestea.
Soluția de virtualizare a serviciilor de rețea și de securitate trebuie să fie
disponibilă la nivelul întregii infrastructuri și să permită interconectarea cu
infrastructura de cloud public (AWS, VMware on AWS, Azure):
a) Pentru mediul virtual, oferind suport pentru minimum 2 hipervizoare
(vSphere, Hyper-V, KVM sau echivalent);
b) Pentru aplicațiile tip container Docker (Kubernetes, OpenStack sau
echivalent) instalate pe servere fizice sau virtuale;
c) Pentru serverele bare-metal, suportând oricare 3 din următoarele
sisteme de operare (Microsoft Windows Server 2016, Microsoft
Windows Server 2019, RedHat 7.4, 7.5, CentOS 7.4, Ubuntu 18.04,
16.04 LTS, SLES 12 SP3).
Soluția trebuie să ofere funcția de switch logic distribuit la nivel de hipervizor:
asigură comutarea distribuită a pachetelor L2 și L3 la nivelul mediului virtual,
decuplând această funcționalitate de echipamentele fizice de rețea prin
utilizarea unui protocol de tip overlay.
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6

Soluția trebuie să ofere funcția de router logic distribuit la nivel de hipervizor:
asigură rutarea distribuită a pachetelor între rețelele logice și folosește
protocoale de rutare dinamice pentru comunicarea rutelor cu mediul fizic.

7

Soluția trebuie să ofere funcția de rutare dinamică folosind ECMP pentru o
conectivitate rezilientă de tip activ-activ între mediile de rețea logice și fizice.

8

9

10

Soluția trebuie să ofere securitate avansată în interiorul centrului de date
prin firewall distribuit la nivel de hipervizor care asigură:
a) funcționalitatea de statefull firewall L2-L7 distribuit la nivel de modul
de hipervizor pentru asigurarea performanțelor per nod și scalabilitate
în raport cu numărul nodurilor de virtualizare;
b) monitorizarea activităților și definirea regulilor la nivel de componente
ale mediului virtual și de identitate a utilizatorilor (prin integrare cu
Active Directory sau echivalent).
Soluția trebuie să ofere politici de securitate administrate centralizat:
administrarea centralizată a politicilor de securitate pentru firewall-ul
distribuit și pentru appliance-urile fizice sau virtuale de servicii de rețea și de
securitate oferite de soluție.
Soluția trebuie să ofere funcții Layer 2 - Layer 7 (Edge Gateway):
a) Load Balancing: asigură funcțiile de load balancing L4-L7 cu terminarea
sesiunilor SSL, verificarea stării serverelor și reguli la nivel de aplicație
pentru programabilitatea și manipularea traficului;
b) DHCP server/relay;
c) NAT/Stateful Firewall;
d) VPN: site-to site IPSEC L2 VPN;
e) Logical-physical Gateway: suport pentru crearea unei punți (bridge)
între rețelele logice tip overlay (ex. VXLAN, Geneve, NVGRE sau
echivalent) și rețele fizice (VLAN) pentru conectarea directă la aplicațiile
ce rulează pe servere fizice.
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11

12

13

Soluția trebuie să permită cel puțin următoarele operațiuni de rețea:
a) Traceflow - unealtă de depanare pentru administratorii de rețea și de
securitate care permite injectarea de trafic TCP, UDP sau ICMP la nivel
de vNIC, în vederea identificării problemelor de comunicație la nivel de
rețea logică și fizică;
b) SpoofGuard - metodă complementară soluției de firewall pentru
identificarea, inspectarea și blocarea accesului la rețea a adreselor IP
modificate fără aprobare (spoofed), soluție ce operează la nivel
centralizat și asigură o vizibilitate extinsă asupra tuturor mașinilor
virtuale din centrul de date;
c) CLI, SPAN și IPFIX la nivel central pentru depanarea și monitorizarea
proactivă a rețelei.
Soluția trebuie să permită microsegmentarea în funcție de context: crearea
de grupuri dinamice de securitate și a politicilor asociate care să se bazeze pe
factori care nu sunt limitați doar la adresa IP și MAC și pot include obiecte și
etichete (tag) din soluția de virtualizare propusă, tipul de sistem de operare și
informațiile aplicației Layer 7.
Soluția trebuie să permită integrarea cu soluții terțe: integrarea cu soluțiile
terțe la nivel de management, control și data plane, pentru oferirea unei
palete largi de servicii gen next-generation firewall, IDS/IPS, antivirus fără
agenți, controlere pentru livrarea de aplicații, switching, operațiuni și
vizibilitate extinsă, securitate avansată și altele.

14

Soluția trebuie să ofere capabilitatea de RESTful API pentru integrarea cu
orice platformă de management de cloud sau automatizare.

15

Soluția trebuie să ofere un punct central de control pentru rețeaua de la
nivelul cluster-ului.

16

Soluția trebuie să ofere un mecanism de control al traficului din rețea (I/O
control).

17

Soluția trebuie să ofere capabilitatea de a prioritiza accesul la resursele de
rețea în raport cu regulile create pe baza obiectivelor de performanță.

18

Soluția trebuie să asigure comutatoare de rețea virtuale (switch-uri)
administrate centralizat, la care să fie conectate mașinile virtuale și
interfețele de rețea fizice de pe fiecare host.

19

Soluția trebuie să asigure vizibilitate și control asupra comunicațiilor de rețea
dintre mașinile virtuale.
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20

Soluția trebuie să ofere capacitatea de izolare a traficului – permite
utilizatorilor să creeze rețele izolate de Layer 2 pentru a izola traficul către
mașinile virtuale.

21

Soluția trebuie să ofere capacitatea de izolare a rețelelor virtuale și să
permită conectarea mașinilor virtuale la diferite rețele. O mașină virtuală
trebuie să poată fi conectată la mai multe rețele în același timp.

22

Soluția trebuie să ofere capacitatea de izolare a unităților organizaționale și
de separare a rețelelor virtuale din cadrul unei unități organizaționale.

7.3. Platforma cloud computing - Cerințe Platformă Integrată de Management și
Operațiuni de Cloud
Platformava trebui să ofere suport nativ pentru o arhitectură de tip cloud multi-tenant
astfel încât fiecare instituție sau organizație să își poată gestiona propriile resurse, servicii și
accesul propriilor utilizatori. Trăsăturile principale ale unei astfel de soluții în contextul
orientării pe servicii a proiectului sunt scalabilitatea mărită, experiența utilizator
îmbunătățită și, mai ales, orientarea furnizării serviciilor spre un model economic.
Întregul ciclu de viață al sistemului este automatizat prin intermediul funcționalităților
puse la dispoziție prin platforma integrată de management și operațiuni, de la instalarea
inițială prin automatizarea configurării, automatizarea provizionării și deprovizionării
resurselor, până la automatizarea upgrade-urilor și a patch-urilor de securitate.
Beneficiile urmărite prin utilizarea unei platforme integrate de management și operațiuni
sunt:
● Agilitate crescută, prin oferirea serviciilor IT la timp și conform nevoilor de business;
● Eficiență crescută, prin utilizarea optimă a resurselor de cloud privat sau public și prin
optimizarea resurselor umane necesare, reducând astfel costurile de investiție și
operare;
● Control crescut, oferind nivelul optim de control și suport pentru echipele IT și
vizibilitatea necesară luării deciziilor informate din punct de vedere al agilității, al
riscului și al costului;
● Model deschis de creare și consum al resurselor și serviciilor, integrând uneltele de
dezvoltare și configurare ale beneficiarului și oferind un catalog de servicii de
infrastructură și aplicații precum și API-uri sau CLI pentru consumarea resurselor.
Întregul ciclu de viață al sistemului este automatizat prin intermediul funcționalităților
puse la dispoziție prin platforma integrată de management și operațiuni, de la instalarea
inițială prin automatizarea configurării, automatizarea provizionării resurselor, până la
automatizarea upgrade-urilor și a patch-urilor de securitate.

1

Soluția trebuie să ofere o platformă de operațiuni scalabilă, cu înaltă
disponibilitate integrată care suportă autentificare locală sau single sign-on.
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2

Soluția de management centralizat să fie disponibilă ca appliance virtual
pentru simplificarea instalării, actualizării și administrării.

3

Soluția trebuie să includă un motor integrat de procesare a fluxurilor de lucru.

4

Soluția integrează procesul de livrare a serviciilor cu unelte software multivendor (ex. CMDB, Ticketing, IP Address Management).

5

Soluția trebuie să ofere unelte pentru a identifica în mod automat capacitatea
necesară la nivel de mașină virtuală sau host. Pe baza acestor date soluția
trebuie să facă prognoze privind eventualele deficite, blocaje sau sub utilizări.

6

Soluția trebuie să permită provizionarea, monitorizarea și configurarea
mediilor virtualizate de la nivel centralizat.

7

Soluția trebuie să ofere monitorizare în timp real, configurabilă, pentru a
permite îndeplinirea obiectivelor asumate în ceea ce privește managementul
proactiv, performanta și capacitatea.

8

Soluția trebuie să asigure panouri de bord, vizualizări, rapoarte și grafice de
performanță pre-configurate dar și posibilitatea de definire și personalizare a
unora noi.

9

Soluția trebuie să permită definirea de SLA și OLA pentru serviciile livrate prin
cloud.

10

Soluția trebuie să permită monitorizarea SLA și OLA pe nivele diferite, nivel
client, nivel serviciu (IaaS, PaaS, SaaS) și altele. Beneficiarii serviciilor trebuie
să poată monitoriza îndeplinirea SLA-ului propriu.

11

Soluția trebuie să permită căutări de resurse din inventory (mașini virtuale,
hosturi, data store-uri, elemente de rețea etc.).

12

Soluția trebuie să ofere un sistem integrat de monitorizare a stării de
performanță a mediului virtual care să ajute la identificarea și prevenirea
blocajelor de la nivelul infrastructurii virtuale prin utilizarea de algoritmi
patentați de auto-învățare și generarea de alerte inteligente.
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13

Soluția trebuie să ofere managementul operațiunilor bazat pe politici și
grupuri de operațiuni, astfel:
a) Permite gruparea inteligentă a mașinilor virtuale, în funcție de tipul
aplicației, a liniei de business, a tipului de configurație sau alte tipuri de
relații pentru vizualizarea, la nivel de grup, a riscului și eficienței;
b) Politici flexibile de operațiuni, care permit definirea pragurilor,
metricilor (ex. risc, eficiență), alertelor și notificărilor la nivelul fiecărui
grup.

14

Soluția trebuie să permită generarea programată de rapoarte predefinite în
formate diferite (ex. pdf, csv etc.) privind capacitatea mediului virtual și
transmiterea lor prin e-mail către administratori.

15

Soluția trebuie să asigure monitorizarea echipamentelor de stocare și de
rețea, inclusiv pentru arhitecturi convergente și hiper-convergente și poate
utiliza inserturi (plug-ins) terțe (3rd party) pentru extinderea funcționalităților.

16

Soluția trebuie să permită monitorizarea programelor middleware, a
aplicațiilor și a bazelor de date precum și a datelor furnizate de diferite unelte
de monitorizare terțe (3rd party) la nivel de sistem de operare sau de aplicație
și poate utiliza inserturi (plug-ins) terțe (3rd party) pentru extinderea
funcționalităților.

17

Soluția trebuie să permită monitorizarea multi-hipervizor (ESXi, Hyper-V,
KVM, XEN) prin utilizarea de inserturi (plug-ins) terțe (3rd party).

18

Soluția trebuie să permită scalabilitatea platformei de management.

19

Soluția trebuie să se integreze cu infrastructura Active Directory sau
echivalent.

20

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a configura drepturi de acces la
servicii definite la nivel de utilizator sau de grup de utilizatori.

21

Soluția trebuie să aibă integrată o platforma de aplicare a patch-urilor și să
permită managementul și aplicarea acestora.

22

Soluția trebuie să permită analiza cauzelor sursă și să ofere recomandări de
rezolvare, putând automatiza anumite sarcini în vederea remedierii
problemelor.

23

Soluția trebuie să asigure monitorizarea resurselor și să identifice resursele
supradimensionate, asigurând dimensionarea corectă a acestora.

24

Soluția trebuie să permită automatizarea implementării, a modernizării și a
configurației pentru toate componentele din suita de management de cloud.
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25

Soluția asigură alinierea la bunele practici și la arhitecturile validate de
producătorul produselor de management.

26

Soluția trebuie să asigure descoperirea automată a interdependențelor dintre
aplicații, a versiunilor acestora și oferă vizualizarea lor sub formă grafică.

27

Soluția trebuie să se integreze cu soluția de management de cloud pentru a
furniza informațiile legate de alerte și metrici cheie (CPU, Memorie, IOPS,
Rețea) în detaliile de implementare ale mașinilor virtuale, precum și pentru
optimizarea continuă a resurselor (balansare) în conformitate cu politicile
stabilite.

28

Soluția trebuie să asigure verificarea și alertarea cu privire la securitatea și
conformitatea cu diferite standarde (ex. PCI, HIPAA, CIS, DISA, ISO) la nivel de
hipervizor pentru a permite remedierea acestora.

29

Soluția trebuie să permită măsurarea în timp real a capacității și a tendințelor
de consum ale resurselor, precum și identificarea resurselor subdimensionate
sau supradimensionate și optimizarea acestora.

30

Toate activitățile realizate la nivel de Cloud, cum ar fi alocări de resurse,
modificări și decomisionări, trebuie să fie sincronizate între toate
componentele din cloud, astfel încât o modificare realizată într-un utilitar de
management să fie propagată și vizibilă instant în toate celelalte componente.

31

Soluția trebuie să ofere optimizarea distribuirii resurselor.

32

Soluția trebuie să permită administrarea automată a configurației, a
certificatelor precum și a deviației de la anumite configurații monitorizând
starea de sănătate a soluțiilor de management.

33

Soluția trebuie să permită definirea de indicatori QoS la nivel de mașină
virtuală cel puțin pentru stocare și procesare.

34

Soluția trebuie să permită executarea diferitelor scenarii de tip “What-if” în
vederea simulării de proiecte și a modelării resurselor virtuale și fizice.

35

Soluția trebuie să asigure alertarea inteligentă, proactivă, privind capacitatea
și tendințele de consum, oferind posibilitatea de intervenție înaintea
producerii evenimentelor.
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36

Soluția trebuie să aibă funcționalități ce permit recuperarea resurselor și
dimensionarea corectă:
a) Definirea de politici de închiriere a resurselor care, după o anumită
perioadă de timp, opresc automat execuția și stocarea mașinilor virtuale
recuperând în mod automat resursele alocate acestora;
b) Posibilitate de extindere a perioadei de închiriere a resurselor cu
opțiunea de integrare de fluxuri de aprobare;
c) Identificarea mașinilor virtuale aflate în afara perioadei de închiriere
care sunt inactive și ale căror resurse pot fi recuperate;
d) Automatizarea procesului de identificare și notificare privind mașinile
virtuale ale căror resurse pot fi recuperate;
e) Posibilitatea de creștere sau scădere a resurselor unui serviciu IT activ.

7.4. Platforma cloud computing – Managementul resurselor și cerințe de auto-servire
Se dorește implementarea unei soluții ce oferă capabilități de scalare imediată a
resurselor, separare completă între consumarea și livrarea infrastructurii, configurare de
centre de date distincte pe infrastructură comună, furnizarea unui portal de auto-servire,
furnizarea unor modele multiple de consumare a resurselor, controlul accesului bazat pe
roluri, configurare flexibilă a proceselor de cerere și aprobare și posibilitatea de a impune
setări standardizate prin utilizarea de politici.

1

Soluția trebuie să permită:
a) Gruparea resurselor în funcție de nivelul de servicii oferit, de locație
sau de tipul resurselor;
b) Grupare organizațională multi-nivel pe bază de tenant și departament;
c) Expunerea resurselor către organizații.

2

Soluția trebuie să suporte un mediu multi-tenant.

3

Soluția trebuie să permită organizațiilor să își creeze propriile infrastructuri și
să consume servicii din catalogul de servicii.

4

Soluția trebuie să asigure complianța prin controlul provizionării serviciilor
oferite în funcție de furnizor sau de locație.

5

Soluția trebuie să permită descoperirea automată a resurselor de
infrastructură (putere de calcul, stocare, rețea, securitate).
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6

Soluția trebuie să permită definirea în mod ierarhic a unităților
organizaționale (OU) și alocarea de cote pentru fiecare organizație. Fiecare
sub-organizație va putea seta cote în limitele avute de către organizația din
care face parte. Cotele includ valori maxime pentru resursele ce pot fi
provizionate, incluzând cel puțin:
a) Putere de procesare (GHz),
b) RAM (GB),
c) Capacitate de stocare,
d) Mașini virtuale (număr),
e) Adrese IP ( număr),
f) Capacitate de back-up (GB),
g) Capacitate de arhivare (GB).

7

Fiecare unitate organizațională trebuie să aibă definit un administrator.
Acesta va crea sub-organizații și va defini câte un administrator pentru
fiecare.

8

Soluția trebuie să se integreze cu infrastructura de Active Directory sau
echivalent pentru managementul utilizatorilor și al organizațiilor.

9

Soluția trebuie să ofere acces la resursele virtuale printr-un portal web.

10

Soluția trebuie să prezinte resursele print-un catalog unificat de servicii
(infrastructură – mașini virtuale simple sau containere, aplicații, servicii
customizabile) accesibil prin interfață web.

11

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a instala și consuma aplicații și resurse
predefinite (blueprints).

12

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a configura un portal, integrat nativ cu
întreaga infrastructură ofertată, ce va permite livrarea de infrastructură,
aplicații, appliance-uri sau alte servicii printr-un catalog de servicii.

13

Soluția trebuie să furnizeze o librărie pentru resursele virtuale ce pot fi
utilizate sub formă de servicii de tipurile:
a) Servicii de infrastructură:
- provizionarea de mașini virtuale simple sau multi-nivel și administrarea
acestora pe durata întregului ciclu de viață;
- configurarea serviciilor de rețea (segmente de rețea, rutarea între segmente,
balansoare) și de securitate;
- configurarea stocării.
b) Servicii definite de utilizator:
- creare de servicii IT customizabile (ex. creare utilizatori în Active Directory,
resetare parole pentru utilizatori din Active Directory, migrare mașini virtuale
nativ, creare de Snapshot-uri pentru mașinile virtuale);
- serviciile pot fi publicate în catalogul de servicii sau pot fi configurate ca
operațiuni 2nd day.
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c) Aplicații definite de utilizator:
- creare de componente software ce pot fi utilizate în crearea planului de
aplicații;
- provizionarea de stive de aplicații;
- creare de scripturi dinamice cu legături de dependență;
- configurarea rețelelor și securității centrate pe aplicație;
- extinderea/restrângerea componentelor aplicațiilor în funcție de necesitate.
Portalul trebuie să ofere cel puțin următoarele funcționalități:

14

a) Crearea/modificarea/ștergerea de unități organizaționale;
b) Crearea de rețele pentru unitățile organizaționale sub forma de
template sau dedicat;
c) Modificarea și ștergerea unei rețele deja create;
d) Crearea de mașini virtuale pe baza de template-uri;
e) Modificarea setărilor unei mașini virtuale ( CPU, RAM, stocare);
f) Conectarea unei interfețe de rețea a mașinii virtuale la o rețea
existentă;
g) Decomisionarea unei mașini virtuale;
h) Crearea de mașini virtuale sub forma de clustere;
i) Crearea, modificarea sau ștergerea de template-uri pentru mașini
virtuale, rețele sau organizații.

15

Portalul trebuie să ofere funcționalități precum:
a) Afișarea informațiilor utilizate pe intervale de timp ( săptămână, lună,
an);
b) Afișarea disponibilității serviciilor în decursul unei anumite perioade.

16

Toate acțiunile realizate în portal trebuie să poată fi configurate pentru a
include pași suplimentari în ceea ce privește aprobarea sau validarea
anumitor acțiuni de către echipa de administratori ai soluției.

17

Soluția trebuie să integreze mecanisme de control al accesului bazat pe roluri
și identitatea utilizatorilor.

18

Controlul accesului se va realiza atât pentru accesarea infrastructurii cât și
pentru serviciile oferite.

19

Soluția trebuie să permită autentificarea utilizatorilor folosind utilizatori
definiți local sau prin integrarea cu Active Directory sau Open LDAP.

20

Soluția trebuie să ofere suport pentru administrare soluții de public cloud
multi-vendor.

21

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a transfera o mașină virtuală în format
OVF în altă soluție de cloud public sau privat.
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22

23

Soluția trebuie să permită definirea și controlul operațiilor de tip 2nd day (ex.
backup, power-on/off, snapshot, remove sau alte operații definite de
administrator) la nivel de utilizator sau de grup de utilizatori.
Soluția trebuie să ofere utilitare pentru a realiza din interfața grafică procese
de automatizare privind provizionarea, decomisionarea și update-ul
resurselor din infrastructura cloud privată.

24

Soluția trebuie să permită managementul cererilor bazate pe procese
predefinite, precum aprobările de cereri de resurse.

25

Soluția trebuie să ofere capabilitatea de a transmite email-uri în cazul
anumitor evenimente predefinite de administratori (alerte de performanță,
evenimente de alocări resurse etc.).

26

Soluția trebuie să permită predefinirea de template-uri pentru organizații în
ceea ce privește: cotele alocate mașinilor virtuale, setări de performanță,
stocare, rețea, sau alte alocări.

27

Soluția trebuie să aibă preconfigurat un set de template-uri ce includ
provizionarea fluxurilor de lucru.

28

Soluția trebuie să asigure managementul licențelor software - update,
provizionare, verificarea limitelor, verificare conformitate.

29

Soluția trebuie să permită definirea de servicii dedicate și să permită
publicarea acestora în catalogul de servicii pentru a fi consumate prin portal.

30

Soluția trebuie să ofere managementul întegrului ciclu al activităților unui
administrator, de la provizionarea inițială, la decomisionare și arhivare,
incluzând atât operațiuni standard cât și customizabile (configurații de
resurse, realizare de snapshoturi, clone etc).

31

Soluția trebuie să ofere managementul infrastructurilor multi-vendor dar și a
soluțiilor de cloud privat, public sau hibrid.

32

Soluția trebuie să poată automatiza procesele de detectare a resurselor
inactive sau potențial inactive și de a verifica necesitatea menținerii acestora
prin notificări către proprietarii resurselor.

33

Soluția trebuie să ofere interfețe de programare pentru aplicații (API) pentru
integrarea cu alte aplicații sau alte platforme de management de cloud.
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34

35

Soluția trebuie să se integreze cu soluția de management a infrastructurii
cloud pentru a permite modelarea de aplicații ce vor fi ulterior încărcate în
Catalogul de Servicii.
Soluția trebuie să permită definirea și controlul operațiilor de tip post
provizionare a aplicațiilor, ce permit realizarea de rollback al update-urilor
pentru a putea readuce aplicația în starea de funcționare dinainte de update.

36

Soluția trebuie să ofere un serviciu de jurnalizare centralizat care să respecte
următoarele cerințe:
a) Să ofere administratorilor posibilitatea de a gestiona infrastructura IT,
de a consolida logurile, de a monitoriza și depana platforma de
virtualizare.
b) Să ofere administratorilor posibilitatea de a efectua auditări de
securitate.
c) Să colecteze și să analizeze toate tipurile de loguri generate atât de
mediile fizice cât și de cele virtuale (spațiu de stocare, dispozitive de
rețea, OS, aplicații, etc).
d) Să structureze datele din loguri, permițând administratorilor să
depanaze rapid, fără a cunoaște dinainte structura acestora.
e) Să ofere monitorizare în timp real, opțiune de căutare și analiză a
logurilor.
f) Să ofere o interfață grafică intuitivă, cu interogările, rapoartele și
alertele stocate, pentru a se realiza o corelare a evenimetelor IT.

37

Soluția trebuie să ofere un serviciu de ticketing care să respecte următoarele
cerințe:
a) Să permită intregrarea cu sistemul de mail, prin care se va realiza
comunicarea cu beneficiarii. Aceasta trebuie să facă conversia automat și
rapidă a tuturor email-urile de la utilizatori/clienți în tichete.
b) Să automatizeze etapa de distribuire a ticket-elor spre soluționare, în
funcție de serviciu solicitat.
c) Să utilizeze rapoarte integrale (freshdesk) pentru a urmări performanța
serviciilor oferite și să permită afișarea în timp real a statusului
problematicii abordată în ticket.
d) Să ofere posibilitatea de creare a unor șabloane de tickete.
e) Să permită managementul task-urilor asociate unui ticket, beneficiar,
administrator, etc.
f) Să ofere posibilitatea de filtrare a ticket-elor după diverse criterii:
beneficiar, status, dată emitere/soluționare, etc.
g) Să ofere o interfață grafică ușor de utilizat atât pentru beneficiar cât și
pentru administrator.
h) Să ofere flexibilitate în ceea ce privește accesul la serviciul de ticketing,
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fiind utilizată atât versiunea desktop cât și cea mobilă.
i) Licențierea serviciului de ticketing se va realiza pentru un număr de minim
400 de utilizatori, cu posibilitate de upgrade.

7.5. Platforma cloud computing – Storage as a service
Platforma va trebui să ofere servicii de tip storage către alte organizații, cât și către
utilizatori individuali. Platforma Storage as a Service oferă beneficii majore în ceea ce
privește fiabilitatea, accesibilitatea, utilizarea, sincronizarea și securitatea datelor.
Soluția propusă trebuie să respecte cerințele din tabelul de mai jos și să conțină toate
licențele necesare rulării acestui serviciu.

1

Soluția trebuie să permită utilizatorilor să acceseze serviciul cloud Storage-asa-Service prin portalul self-service (autoservire).

2

Soluția trebuie să fie o arhitectură multi-tenant și să ofere servicii atât pentru
organizații cât și pentru utilizatori individuali.

3

Spațiul de stocare în cloud trebuie să fie accesibil prin diferite interfețe și
protocoale.

4

Soluția trebuie să permită optimizarea resurselor prin alocări de tip thin
provisioning.

5

Parametrii alocărilor de tip thin provisioning trebuie să fie configurabili pentru
fiecare utilizator în parte. Atât la nivelul sistemului, cât și la nivelul fiecărei
organizații trebuie să se poată seta valori implicite pentru dimensiunea
spațiului de stocare.

6

Volumele de stocare pentru o organizație trebuie să fie prevăzute în limitele
cotelor stabilite pentru respectiva organizație.

7

Spațiul de stocare în cloud aferent unei organizații trebuie să permită
gruparea mai multor volume de stocare cu performanțe similare în clustere
pentru simplificarea managementului și plasarea inteligentă respectiv
balansarea încărcării (în funcție de spațiul disponibil sau timpul de acces la
sistemul de stocare) mașinilor virtuale în mod automat la nivel de cluster.

8

Volumul de stocare aferent unei organizații este accesibil/vizibil tuturor
utilizatorilor din cadrul acelei organizații cărora le-a fost atribuit accesul de
către administratorul acelei organizații.

9

Volumele de stocare în cloud trebuie să poată fi mapate pe sistemele locale
de stocare a fișierelor.
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10

Cloud Storage trebuie să fie compatibil cu sistemele de operare Windows OS,
Linux OS și Mac OS.

10

Soluția cloud Storage-as-a-Service trebuie să permită integrarea cu sistemului
Active Directory sau echivalent.

12

Soluția trebuie să se integreze cu serviciile de metrică și costuri oferite în
cloud.

7.6. Platforma cloud computing – Statistici de utilizare
Platforma trebuie să ofere capabilități pentru a măsura utilizarea, a înțelege structura
costurilor pentru servicii, a configura costurile legate de VM, a urmări costurile pentru
energie, răcire și întreținere, de a utiliza șabloane de cost, de a programa și de a distribui
rapoarte privind utilizarea și costurile, și optimizarea utilizării infrastructurii.
Soluția propusă trebuie să respecte cerințele din tabelul de mai jos și să conțină toate
licențele necesare rulării acestui serviciu.

1

Soluția trebuie să permită calcularea automată a costurilor infrastructurii de
tip cloud, analiza consumului și informații comparative de cost multi-cloud, și
care permite astfel eficientizarea costurilor de implementare și gestionare a
mediilor multi-cloud.

2

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de automatizare a măsurări consumului
și a costurilor asociate pentru infrastructura virtuală de cloud privat oferită.

3

Soluția trebuie să asigure optimizarea centrului de date privat prin integrarea
cu soluția de management al operațiunilor.

4

Soluția trebuie să permită contorizarea serviciilor de cloud bazându-se pe
estimarea resurselor utilizate, cum ar fi CPU, memorie, spațiul de stocare,
rețea, licențe etc.

5

Soluția trebuie să permită definirea flexibilă și configurabilă a profilurilor
costurilor.

6

Soluția trebuie să asigure integrarea cu interfața de management de cloud
pentru afișarea automată a prețurilor în catalogul de servicii IT.

7

Soluția trebuie să ofere statistici detaliate beneficiarilor/organizației bazate pe
consumul individual al resurselor aferente acestora.
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8

Soluția trebuie să permită vizualizarea zilnică a costurilor curente aferente
serviciilor de cloud.

9

Mecanismul de raportare al soluției trebuie să permită generarea a :
a) Raportului sumar al costurilor;
b) Raportul detaliat despre serviciile alocate și consumate;
c) Comparației între costuri și utilizarea resurselor;
d) Generarea de rapoarte detaliate despre toate costurile de date
disponibile și utilizate;
e) Raport detaliat despre cele mai scumpe servicii (și a celor mai mari
consumatori).

10

11

Mecanismul de raportare trebuie să permită personalizarea rapoartelor,
diagramelor vizuale și API-uri pentru extragerea automată a datelor.
Mecanismul de raportare trebuie să permită arhivarea, programarea,
transmiterea prin email, exportul în format fișiere, vizualizarea în browsere
web.

7.7. Platforma cloud computing – Site recovery și cerințe privind replicarea
Continuitatea operațională este indispensabilă în îndeplinirea scopului pentru care este
creată întreaga soluție. Astfel, sunt necesare soluții de DR care vor fi oferite ca servicii
pentru structurile MAI. Prin replicare se va simplifica și îmbunătăți procesul de recuperare a
datelor în cazul apariției unor defecțiuni. Prin automatizarea și personalizarea planurilor de
recuperare, se va oferi simplitate și protecție.

1

Soluția trebuie să permită crearea și gestionarea planurilor de recuperare a
datelor pentru structurile ce vor accesa serviciul de DR din Cloud-ul MAI.

2

Soluția trebuie să permită identificarea și afișarea mașinilor virtuale.

3

Soluția trebuie să ofere instrumente pentru recuperarea datelor.

4

Soluția trebuie să ofere instrumente de monitorizare de la distanță a site-ului
secundar și de alertare în cazul apariției unei defecțiuni.

5

Soluția trebuie să permită accesul pe bază de roluri, la planurile de
recuperare.

6

Soluția trebuie să permită recuperarea datelor din site-uri multiple, într-un
singur site.

7

Soluția trebuie să permită crearea centralizată a planurilor de recuperare în
caz de dezastru.
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8

Soluția trebuie să permită inițierea sau execuția facilă a planului de
recuperare.

9

În cazul apariției unor defecțiuni, soluția trebuie să permită recuperarea
automată a mașinilor virtuale afectate.

10

Soluția trebuie să permită ca în timpul procesului de recuperare să se poată
executa scripturi definite de utilizator.

11

Soluția trebuie să permită reconfigurarea automată a adreselor IP ale
mașinilor virtuale, pentru a se potrivi noilor configurații.

12

Soluția
trebuie
să
permită
managementul
execuției/desfășurării planului de recuperare.

13

Soluția trebuie să permită testarea planului de recuperare, fără a afecta buna
funcționare a acestuia.

14

Soluția trebuie să ofere mecanisme de fail-back automat pentru a restabili
serverele în condiții de siguranță.

15

Soluția trebuie să ofere disponibilitate ridicată, cu capacități de replicare,
backup online, offline, programat și restaurare de la distanță.

16

Soluția trebuie să permită testarea procesului de recuperare, fără a pierde
datele replicate.

17

În scopul realizării testelor, soluția trebuie să permită conectarea mașinilor
virtuale la rețelele existente.

18

La finalizarea testării, soluția trebuie să permită eliminarea configurațiilor de
test și a fișierelor asociate.

19

Soluția trebuie să permită automatizarea execuției testelor sau a planurilor de
recuperare.

20

Soluția trebuie să permită diverse tipuri de conectivitate.

21

Soluția trebuie să permită customizarea planului de recuperare, în scopul
elaborării scenariilor de testare.

22

Soluția trebuie să permită migrarea mașinilor virtuale active de pe un centru
de date pe altul, fără întreruperea serviciilor.
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și

monitorizarea

23

Soluția trebuie să permită planificarea migrării automate a unei mașini
virtuale, fără intervenție asistată.

24

Soluția trebuie să permită auditarea migrărilor.

25

Soluția trebuie să furnizeze un instrument de prioritizare și de migrare în timp
real a mașinilor virtuale de tip mission critical.

26

Soluția trebuie să ofere posibilitatea replicării mașinilor virtuale din cadrul
altor centre de date. De asemenea, aceasta trebuie să permită replicarea
mașinilor virtuale într-un site de Disaster Recovery din țară, acest site urmând
a fi implementat ulterior în cadrul altor proiecte.

7.8. Cerințe de Back-Up și arhivare
Se dorește implementarea unei soluții de stocare externă ce oferă un nivel ridicat al
disponibilității datelor. Această soluție va fi utilizată atât pentru alocarea de spațiu de
stocare mașinilor virtuale din cadrul infrastructurii centrului de date, cât și pentru realizarea
de backup-uri. Soluția propusă trebuie să fie compatibilă cu întreaga infrastructură, să
conțină toate licențele necesare și să respecte cerințele din tabelul de mai jos.
1

Soluția trebuie să ofere o funcționalitate centralizată și integrată de backup.

2

Soluția trebuie să poată fi instalată:
a) Pe o infrastructură dedicată (servere fizice, discuri de stocare, unități de
bandă) pentru a garanta performanța și disponibilitatea soluției de
backup;
b) În mediul virtual din cloud.
Software-ul trebuie să fie compatibil cu infrastructura IT&C ofertată dar și cu
platforma cloud. Furnizorul trebuie să asigure informațiile necesare cu privire
la cerințele optime ale sistemului astfel încât software-ul de backup să
funcționeze la performanțele solicitate.

3

Procesul de backup trebuie să asigure planificarea realizării copiilor de rezervă.

4

Soluția trebuie instalată într-o configurație redundantă pentru a oferi
disponibilitate ridicată în caz de defecte.

5

Soluția trebuie să fie scalabilă și să permită alocarea dinamică de resurse.

6

Soluția trebuie să fie multi-tenant, furnizând beneficiarilor servicii de backup
izolate și securizate.

7

Serviciul trebuie oferit prin intermediul portalului de auto-servire, fiind astfel
necesară o integrare cu acesta.
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8

Soluția trebuie gestionată și monitorizată din cadrul platformei integrate de
management și operațiuni de cloud.

9

Soluția trebuie să furnizeze în cadrul platformei integrate de management
informații despre performanța realizării backup-urilor.

10

Soluția trebuie să genereze rapoarte privind volumul de servicii de backup
consumate pentru întregul sistem, precum și pentru fiecare organizație.
Rapoartele trebuie să fie generate într-un interval ales și trebuie să se bazeze
pe consumul real atât pentru stocarea primară (stocare pe servere), cât și
pentru stocarea secundară (disc/bandă ) și trebuie să fie disponibile
utilizatorilor din cloud.

11

Soluția trebuie să se integreze cu funcțiile de contorizare din cloud.

12

Soluția de backup trebuie să asigure minim realizarea copiilor de rezervă a :
a) Fișierelor individuale;
b) Folderelor individuale;
c) Mașinilor virtuale.

13

Soluția de backup trebuie să poată permite realizarea copiilor de rezervă a
serverelor fizice. De asemenea, aceasta trebuie să aibă capacități de restaurare
a sistemelor Windows, Linux și Unix instalate pe servere fizice.

14

Licențierea soluției ofertate trebuie să acopere toate capacitățile de stocare și
să nu limiteze numărul operațiilor de backup, tipul de operație (backup,
restaurare), dimensiunea totală a spațiului de stocare utilizat pentru stocarea
copiilor de siguranță, numărul beneficiarilor, numărul agenților prin care se
realizează backup-ul, dimensiunea copiilor de rezervă, performanța și volumul
de lucru.

15

Soluția trebuie să includă clienți/agenți de backup online pentru cel puțin
sistemele Windows/Linux, Oracle, serverele de management a bazelor de date
MS SQL.

16

Datele de rezervă trebuie să fie procesate în conformitate cu politicile de
realizare a copiilor de siguranță.

17

18

Soluția trebuie să permită configurarea QoS (calitatea serviciului).
Soluția trebuie să fie accesibilă din cadrul portalului de auto-servire astfel încât
utilizatorii să își poată restaura propriile date și mașini virtuale.
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19

Pentru a optimiza sarcinile de backup, soluția trebuie să includă posibilitatea de
a automatiza sarcini simple sau complexe printr-un proces de lucru care
permite executarea automată a operațiilor personalizate. Crearea fluxurilor de
lucru trebuie să se realizeze dintr-o interfață grafică ușor de utilizat (user
friendly).

20

Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a programa backup-uri periodice
complete, incrementale și diferențiale.

21

Soluția trebuie să ofere funcționalitatea de arhivare.

22

Soluția de arhivare trebuie să fie pusă la dispoziția beneficiarilor ca și serviciu în
cadrul portalului de auto-servire și trebuie să permită configurarea politicilor
de arhivare.

23

Funcționalitatea de arhivare trebuie să furnizeze capabilități de migrare
automată a datelor, în funcție de politicile stabilite, pe un anumit tip de mediu
de stocare (discuri rapide, discuri lente, benzi).

24

Soluția trebuie să permită crearea automată a unui folder special (ex: Arhivă )
pentru fiecare organizație, astfel încât datele plasate în acest folder sunt
imediat planificate pentru arhivare. Este necesar ca, din cadrul portalului de
auto-servire, să poată fi aleasă politica de retenție a datelor pe echipamentele
de stocare.

25

Politicile de arhivare ar trebui să se bazeze pe cel puțin următoarele criterii:
a) Dimensiunea fișierului;
b) Tipul fișierului;
c) Perioada de timp de la ultima accesare a fișierului;
d) Perioada de timp de la ultima modificare a fișierului;
e) Proprietățile fișierului.

26

Software-ul de arhivare trebuie să furnizeze un model flexibil de licențiere care
să nu limiteze numărul operațiilor de arhivare, tipul de operațiune (mutarea în
arhivă, restaurarea din arhivă), dimensiunea totală a spațiului de stocare
utilizat pentru arhivare sau numărul de utilizatori.

27

Modelul de licențiere aferent soluției de Back-up și Arhivare nu trebuie să
includă costuri recurente (cum ar fi taxele anuale).

28

Soluția trebuie să fie capabilă, pe baza politicilor configurate, să închidă
automat și să arhiveze mașinile virtuale care sunt inactive.
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7.9. Cerințe privind Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD
Sistemul de gestiune a bazelor de date trebuie să ofere un suport implicit scalabil,
disponibil și sigur pentru baze de date relaționale, incluzând instrumente integrate de
raportare și analiză, business intelligence, consolidare / integrare de date și Data Mining.
Pordusul de tip COTS, va fi livrat in ultima versiune regăsită pe piaţă.
De asemenea sistemul trebuie să includă o platformă care să permită procesarea
evenimentelor, consistența datelor în medii eterogene, facilități avansate pentru dezvoltare
și servicii proprii de Business Intelligence.
Soluția trebuie să ofere următoarele funcționalități:
Raportare consolidată și managementul depozitelor de date:
● Depozit de date relațional și instrumente de tip OLAP: Sistemul să ofere
soluții de tip OLAP și de tip “data warehouse”; acestea trebuie să permită
lucru în mod partiționat pentru încărcarea rapidă și mentenanța ușoară a
tabelelor foarte mari.
● ETL (“Extract, transformation, load”): funcționalități integrate de extragere a
datelor din diferite surse de date (cum ar fi de exemplu SQL Server, Oracle,
Excel, XML, servicii web), realizarea de filtrări, agregări și transformări asupra
datelor și stocarea acestora în “data warehouse”.
● Servicii de raportare pentru vizualizarea datelor.
● Să includă servicii de raportare “ad hoc”: utilizatorii să poată edita propriile
rapoarte pe baza unui model (“template”), fără să dețină cunoștințe de baze
de date sau despre structura acestora.
Gestionare facilă a obiectelor bazelor de date:
● Instrumente de dezvoltare a obiectelor din baza de date: soluția trebuie să
ofere unelte de dezvoltare pentru modulele ETL (Extract, Transform, Load),
pentru design-ul bazelor de date atât relaționale cât și multidimensionale,
pentru design-ul rapoartelor.
● Unelte pentru administrarea bazelor de date și a proceselor uzuale care se
execută asupra bazelor de date precum și al rapoartelor
● Posibilitatea de definire și gestionare a obiectelor bazei de date (tabele,
indecși, proceduri stocare, triggere)
● Posibilitatea de a oferi compresia datelor folosind suport de tip UCS-2
Unicode
Performanțe ridicate ale sistemului de baze de date:
● Criptarea transparentă a datelor, a fișierelor de date și a fișierelor jurnal fără
să fie necesară modificarea aplicației.
● Auditarea operațiilor: auditarea trebuie să includă informații despre
momentul în care au fost citite și modificate datele. Produsul să definească
specificațiile de audit în fiecare bază de date, astfel încât configurația
auditului să poată fi adaptată pentru diversele bazele de date.
● Posibilitatea adăugării online a resurselor de memorie la mașinile fizice care
găzduiesc bazele de date, pentru scalarea la cerere a acestora, fără a
necesita repornirea mașinii fizice.
● Colectarea datelor de performanță: facilități de optimizare și depanare a
performanței server-ului de baze de date, pentru a furniza administratorilor
o perspectivă interactivă cu privire la performanță.
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● Sistem de monitorizare a evenimentelor: sistem general de tratare a
evenimentelor la nivel de server prin captarea, filtrarea și reglarea
evenimentelor generate de procese de server. Evenimentele trebuie să
poată fi colectate și exportate în formate de ieșire. Posibilități de salvare și
backup.
● Mecanisme de grupare în cluster.
● Comprimarea backup-urilor până la 60%.
● Modul de alocare a resurselor fizice ale server-ului trebuie să poată fi
controlat de către administratorul de sistem.
● Asigurarea continuității activității: duplicarea datelor prin tehnologii de tip
data mirroring.

Implementarea structurilor de date complexe:
● Posibilitatea integrată de modelare a structurilor de date de tip arbore:
metode încorporate pentru crearea și operarea pe noduri ierarhice.
● Posibilitatea stocării și gestionării datelor binare mari, precum documente și
imagini,(ex. format pdf, gif). Căutare complexă la nivel de text, folosind
indecși specializați;
● Managementul performant al coloanelor cu valori rare: modalități eficiente
pentru administrarea spațiilor necompletate dintr-o bază de date
relațională, astfel încât valorile de tip NULL să nu consume spațiu fizic.
● Posibilitatea creării de tabele cu mai mult de 1.024 de coloane.
Sistemul trebuie să ofere mecanisme pentru implementarea administrării bazate pe
politici:
● Definirea și managementul politicilor de configurare a sistemului.
● Monitorizarea și prevenirea modificărilor asupra sistemului prin crearea de
politici care blochează activități de configurare.
● Detectarea problemelor de conformitate cu politicile direct din interfața
de administrare a server-ului.
● Posibilități de virtualizare.
8. INFRASTRUCTURĂ HARDWARE CLOUD ȘI MISSION CRITICAL
8.1. Server management cloud
Caracteristică
Specificații tehnice
Cluster management
Destinație:
Tip
Procesor:

Rackabil, prevăzut cu kit universal de montare în rack 19”.
Intel Xeon 6154 sau echivalent;
Număr de procesoare instalate: 2;
Număr minim de core-uri/procesor: 18;
Număr minim de thread-uri/procesor: 36.
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Memorie:

Controller RAID:

Stocare internă:

Interfețe de rețea

Interfață grafică
Sloturi extensie

Porturi

Sistem de ventilație și
răcire

Sursă de alimentare

Compatibilitate și
interconectare

320 GB DDR4 2666 MHz RDIMM;
Suport pentru corecție erori de tip SDDC;
Suport pentru corecție erori de tip Advanced ECC;
Suport pentru protecție de tip memorie în oglindă (memory
mirroring);
Suport pentru protecție memorie de tip rezervă caldă (hot
spare memory);
Minim 24 slot-uri DIMM active pentru o capacitate maximă
de minim 1.5 TB.
Controler RAID SAS 2.0:
- nivele RAID suportate: 0,1, 5, 10, 50;
- memorie cache 1GB;
- pana la 24 HDD SAS sau SATA;
- în cazul în care controller-ele RAID vor fi configurate în
passthrough mode(JBOD mode), acestea pot sa nu dispună de
memorie cache.
1x 1.6 TB, NVMe, Mixed Use;
6x 1.8 TB, 10K RPM, SAS, 12 Gbps, Hot plug Hard Drive;
Posibilitate instalare 24x2.5”;
HDD/SSD defecte nu se vor returna, acestea vor rămâne în
posesia beneficiarului;
Sistemul trebuie să permită dublarea ulterioară a capacității
de stocare pe SSD fără a se renunța la SSD-urile instalate deja.
2x card microSD/ stick M2. Acestea vor fi configurate într-o
matrice de tip RAID1 și vor fi utilizate pentru instalarea
hipervizorului și pentru eventuale upgrade-uri ulterioare ale
acestuia.
2x Interfață de rețea Dual Port 10 GbE populate cu
transceivere;
1x Interfață de rețea Dual Port 40 GbE populate cu
transceivere;
2x Interfață de rețea FC Single Port 16 Gbps conector LC.
Integrată .
6 sloturi PCI-Express Gen 3 dintre care cel puțin 2 PCI-Express
x16;
1 x USB 2.0;
1 x USB 3.0;
1 x VGA;
1 x Serial;
1 x Management port de tip RJ-45;
Minim 6 unități, hot-plug, redundante;
Minim două, configurație redundantă (1+1), hot plug;
Dimensionarea puterii surselor de alimentare se va face astfel
încât să asigure o funcționare optimă a echipamentului în
configurația actuală.
Eficiență sursă alimentare min. 94% la 100% încărcare.
Interconectare cu switch-urile tip A-S, tip A-Q și SAN descrise
la punctele 5.4, 5.5 și 8.5.
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Management:

Furnizorul asigură
toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile
necesare punerii în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost
solicitate în mod expres.
Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în componență
elemente care au fost folosite anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale, end to
life product, end of support de către producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului pentru
toate componentele hardware.
Echipamentul ofertat trebuie să se regăsească în lista de
compatibilitate a producătorului soluției de cloud ofertată.
Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului
dezvoltată de producătorul serverului capabilă de instalare
locală și remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID;
Aplicație de management operațional dezvoltată de
producătorul serverului cu următoarele funcții:
- monitorizarea stării sistemului;
- managementul evenimentelor și alarmelor;
- inventarul componentelor;
- inventarul și instalarea update-urilor și patch-urilor;
- analiza performanței;
- diagnoza on-line;
- restartarea și reconfigurarea automată a serverului;
- analiza și previzionarea defectării componentelor;
Chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI
2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL
128 bit, integrat cu aplicația de management.

8.2. Server producție hibrid
Caracteristică
Specificații tehnice
Destinație:
Cluster producție
Tip
Rackabil, prevăzut cu kit universal de montare în rack 19”.
Intel Xeon 6252 sau echivalent;
Număr de procesoare instalate: 2;
Procesor:
Număr minim de core-uri/procesor: 24;
Număr minim de thread-uri/procesor: 48.
768 GB DDR4 2666 MHz RDIMM;
Se vor oferta un număr de DIMM-uri de memorie în așa fel
încât să ocupe toate cele 6 canale de memorie aferente
fiecărui procesor pentru a optimiza performanța de lucru, dar
și pentru a permite cel puțin dublarea capacității în viitor fără
Memorie:
a se renunța la cele instalate deja;
Suport pentru corecție erori de tip SDDC;
Suport pentru corecție erori de tip Advanced ECC;
Suport pentru protecție de tip memorie în oglindă (memory
mirroring);
Suport pentru protecție memorie de tip rezervă caldă (hot
77 / 120

Controller RAID:

Stocare internă:

Interfețe de rețea

Interfața grafică
Sloturi extensie

Porturi

Sistem de ventilație și
răcire

Sursă de alimentare

Compatibilitate și
interconectare:

spare memory);
Minim 24 slot-uri DIMM active pentru o capacitate maximă de
minim 1.5 TB.
Controler RAID SAS 2.0:
- nivele RAID suportate: 0,1, 5, 10, 50;
- memorie cache 1GB;
- pana la 24 HDD SAS sau SATA;
- în cazul în care controller-ele RAID vor fi configurate în
passthrough mode(JBOD mode), acestea pot sa nu dispună de
memorie cache.
2x 3.2TB, NVMe, Mixed Used;
20x 2.4TB, 10K RPM, SAS 12 Gbps, 2.5in Hot-plug Hard Drive;
Posibilitate instalare 24x2.5”;
HDD/SSD defecte nu se vor returna, acestea vor rămâne în
posesia beneficiarului.
Sistemul trebuie să permită dublarea ulterioară a capacității
de stocare pe SSD fără a se renunța la SSD-urile instalate deja.
2x card microSD/ stick M2. Acestea vor fi configurate într-o
matrice de tip RAID1 și vor fi utilizate pentru instalarea
hipervizorului si pentru eventuale upgrade-uri ulterioare ale
acestuia.
2x Interfață de rețea Dual Port 10GbE populate cu
transceivere;
2x Interfață de rețea Dual Port 40GbE populate cu
transceivere;
2x Interfață de rețea FC Single Port 16 Gbps conector LC.
Integrată.
6 sloturi PCI-Express Gen 3 dintre care cel puțin 2 PCI-Express
x16.
1 x USB 2.0;
1 x USB 3.0;
1 x VGA;
1 x Serial;
1 x Management port de tip RJ-45.
Minim 6 unități, hot-plug, redundante;
Minim două, configurație redundantă (1+1), hot plug;
Dimensionarea puterii surselor de alimentare se va face astfel
încât să asigure o funcționare optimă a echipamentului în
configurația actuală.
Eficiență sursă alimentare min. 94% la 100% încărcare.
Interconectare cu switch-urile tip A-S, tip A-Q și SAN descrise
la punctele 5.4, 5.5 și 8.5.
Furnizorul asigură toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile
necesare punerii în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost
solicitate în mod expres.
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Management:

Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în componență
elemente care au fost folosite anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale, end to
life product, end of support de către producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului pentru
toate componentele hardware.
Echipamentul ofertat trebuie să se regăsească în lista de
compatibilitate a producătorului soluției de cloud ofertată.
Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului
dezvoltată de producătorul serverului capabilă de instalare
locală și remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID;
Aplicație de management operațional dezvoltată de
producătorul serverului cu următoarele funcții:
- monitorizarea stării sistemului;
- managementul evenimentelor și alarmelor;
- inventarul componentelor;
- inventarul și instalarea update-urilor și patch-urilor;
- analiza performanței;
- diagnoza on-line;
- restartarea și reconfigurarea automată a serverului;
- analiza și previzionarea defectării componentelor;
Chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI
2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL
128 bit, integrat cu aplicația de management.

8.3. Server producție All-Flash
Caracteristică
Specificații tehnice
Destinație:
Cluster Producție
Tip
Rackabil, , prevăzut cu kit universal de montare în rack 19”
Intel Xeon 6252 sau echivalent;
Număr de procesoare instalate: 2;
Procesor:
Număr minim de core-uri/procesor: 24;
Număr minim de thread-uri/procesor: 48.
768 GB DDR4 2666 MHz RDIMM;
Se vor oferta un număr de DIMM-uri de memorie în așa fel
încât să ocupe toate cele 6 canale de memorie aferente
fiecărui procesor pentru a optimiza performanța de lucru, dar
și pentru a permite cel puțin dublarea capacității în viitor fără
a se renunța la cele instalate deja;
Suport pentru corecție erori de tip SDDC;
Memorie:
Suport pentru corecție erori de tip Advanced ECC;
Suport pentru protecție de tip memorie în oglindă (memory
mirroring);
Suport pentru protecție memorie de tip rezervă caldă (hot
spare memory);
Minim 24 slot-uri DIMM active pentru o capacitate maximă de
minim 1.5 TB;
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Stocare internă:

Interfețe de rețea

Interfața grafică
Sloturi extensie

Porturi

Sistem de ventilație și
răcire

Sursă de alimentare

Compatibilitate și
interconectare:

Management:

7x 3.2TB, NVMe, Mixed Use;
Posibilitate instalare 24x2.5”;
HDD/SSD defecte nu se vor returna, acestea vor rămâne în
posesia beneficiarului.
2x card microSD/ stick M2. Acestea vor fi configurate într-o
matrice de tip RAID1 și vor fi utilizate pentru instalarea
hipervizorului și pentru eventuale upgrade-uri ulterioare ale
acestuia.
2x Interfață de rețea Dual Port 10 GbE populate cu
transceivere;
2x Interfață de rețea Dual Port 40 GbE populate cu
transceivere;
2x Interfață de rețea FC Single Port 16 Gbps conector LC.
Integrată.
6 sloturi PCI-Express Gen 3 dintre care cel puțin 2 PCI-Express
x16;
1 x USB 2.0;
1 x USB 3.0;
1 x VGA;
1 x Serial;
1 x Management port de tip RJ-45.
Minim 6 unități, hot-plug, redundante;
Minim două, configurație redundantă (1+1), hot plug;
Dimensionarea puterii surselor de alimentare se va face astfel
încât să asigure o funcționare optimă a echipamentului în
configurația actuală.
Eficiență sursă alimentare min. 94% la 100% încărcare.
Interconectare cu switch-urile tip A-S, tip A-Q și SAN descrise
la punctele 5.4, 5.5 și 8.5.
Furnizorul asigură toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile
necesare punerii în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost
solicitate în mod expres.
Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în componență
elemente care au fost folosite anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale, end to
life product, end of support de către producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului pentru
toate componentele hardware.
Echipamentul ofertat trebuie să se regăsească în lista de
compatibilitate a producătorului soluției de cloud ofertată.
Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului
dezvoltată de producătorul serverului capabilă de instalare
locală și remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID;
Aplicație de management operațional dezvoltată de
producătorul serverului cu următoarele funcții:
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- monitorizarea stării sistemului;
- managementul evenimentelor și alarmelor;
- inventarul componentelor;
- inventarul și instalarea update-urilor și patch-urilor;
- analiza performanței;
- diagnoza on-line;
- restartarea și reconfigurarea automată a serverului;
- analiza și previzionarea defectării componentelor;
Chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI
2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL
128 bit, integrat cu aplicația de management.

8.4. Echipament SAN
Caracteristică
Destinație:

Descriere generală:

Protocoale de acces:

Porturi de acces:

Memorie cache:

Protecția datelor:

Specificații tehnice
Unitatea de stocare pe discuri va asigura continuitatea
serviciilor, eficiență în sistemul de stocare și capacități
de performanță ridicate.
Sistem de stocare centralizată cu minim 2 controllere
redundante activ-activ, cu failover automat;
Sistemul trebuie să ofere o arhitectură redundantă;
Sistemul trebuie să suporte cel puțin următoarele
tipuri de discuri: SSD, SAS, NL-SAS;
Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de intermixare
a discurilor.
FC, iSCSI
Sistemul
trebuie
să
suporte
intermixarea
protocoalelor de acces la nivel de controller.
32 porturi FC 16 Gbps, instalate, SFP-uri incluse,
conector LC;
Sistemul trebuie să suporte la nivel de controler
minim următoarele tipuri de porturi :
- FC 16 Gbps / 8 Gbps;
- iSCSI 10 Gbps / 1 Gbps;
Memoria cache inițial instalată trebuie să fie min. 64
GB per controller (128 GB pe sistemul de stocare);
Memoria cache trebuie să fie protejată cu baterie de
backup și să dispună de un sistem avansat de copiere
a datelor din memoria cache pe un suport de date
nevolatil, discurile interne sau memorii de tip "flash"
asigurând în acest fel integritatea datelor rămase în
memorie pe o perioadă nelimitată în cazul opririi
neprogramate a sistemului de stocare;
Memoria cache trebuie să fie protejată ECC.
Sistemul trebuie să permită implementarea de matrici
RAID 10, 5, 6 și a discurilor de tip "hot spare";
Echipamentul trebuie să ofere suport prin licențiere
ulterioară pentru replicarea datelor pe un sistem
secundar în timp real, și să asigure failover-ul de pe
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Disponibilitate:

Capacitate de stocare
instalată:

Conectivitate (hosts):

sistemul primar pe sistemul secundar fără impact
asupra serverelor host, aplicațiilor software și
utilizatorilor.
Echipamentul trebuie să asigure conectarea către
fiecare unitate de disc prin intermediul a două căi de
acces redundante cu "failover" automat.
Sistemul trebuie să includă controllere, surse de
alimentare și discuri în tehnologie HotSwap –
extragerea, completarea sau înlocuirea lor să poată fi
realizată on line.
Integritatea datelor trebuie să fie garantată, atât în
memoria cache cât și la nivel de disc, prin detecția
erorilor.
Sistemul trebuie să dispună de un mecanism de
monitorizare proactivă a stării discurilor și de
recuperare a datelor în cadrul grupului RAID; Acest
mecanism trebuie să ofere posibilitatea scrierii
datelor pe un disc de spare înainte de defectarea unui
disc de date.
120 TB capacitate de stocare utilă reală în RAID 10
folosind HDD SAS 12 Gbps 10k rpm cu o capacitate
mai mare de 1TB;
70 TB capacitate de stocare utilă reală în RAID 10
folosind HDD SAS 12 Gbps 15k rpm cu o capacitate
mai mare de 300GB;
40 TB capacitate de stocare utilă reală în RAID 10
folosind SSD SAS 12 Gbps cu o capacitate mai mare de
800GB;
Furnizorul va prezenta detaliat numărul de unități de
stocare ofertat, capacitatea reală a fiecărei unități și
capacitatea de stocare reală rezultată în urma
realizării matricei/matricilor RAID10;
Facilitatea de criptare a datelor pe discuri disponibilă
pe controllere-le sistemului cu posibilitate de a
porni/opri această facilitate la nivel de volum.
Echipamentul trebuie să permită criptare datelor la
nivel de bloc de date în mod "online" fără a implica
alte soluții de tip server sau "gateway". Este necesară
includerea acestei funcționalități în soluția ofertată
pentru toată capacitatea suportată de echipament;
SSD și HDD defecte nu se vor returna, acestea vor
rămâne în posesia beneficiarului.
Numărul minim de servere host conectabile trebuie să
fie de cel puțin 4.000;
Numărul minim de volume LUN suportate trebuie să
fie de cel puțin 8.000;
Sistemul trebuie să suporte LUN-uri cu capacitate
minim 100TB;
Sistemul de stocare trebuie să fie livrat împreună cu
driverele de multipath și load balancing incluse în
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Scalabilitate:

Funcționalități:

Funcționalități software de
copiere, la nivel de controller:

configurația propusă pentru toate sistemele de
operare suportate, indiferent de capacitatea prezentă
sau viitoare a sistemului de stocare și indiferent de
numărul serverelor conectate în prezent sau în viitor.
Numărul de discuri suportate la nivelul sistemului de
stocare ofertat, minim 1.000;
Capacitate de stocare: cel puțin 1 PB;
Sistemul trebuie să ofere scalabilitate externă prin
mecanisme de upgrade către modele superioare sau
clusterizare de mai multe controllere, fără migrarea
datelor;
Echipamentul trebuie să permită fără licențiere
suplimentară următoarele facilități sau funcții:
- Adăugarea de noi ”host”-uri;
- Posibilitatea de mărire a numărului de HDD-uri
dintr-un grup RAID prin adăugarea de HDD-uri
în manieră online, fără întreruperea
operațiunilor;
- Adăugarea unităților de expansiune trebuie să
poată fi realizată online fără întreruperea
conexiunilor cu unitățile de expansiune deja
instalate;
- Diagnostic și service pentru matricele RAID,
controllere și unități de expansiune;
- Funcții pentru recuperarea rapidă a discurilor
de dimensiuni mari;
- Funcții pentru păstrarea integrității datelor la
nivelul memoriei cache;
- Funcții pentru păstrarea integrității datelor la
nivelul de disc;
- Funcții și protocoale pentru confidențialitatea
datelor : HTTPS, SSL, SSH, SNMP
Echipamentul trebuie să permită realizarea de copii
instantanee (snapshot).
Operațiunea de salvare a datelor trebuie să se
realizeze fără oprirea serviciilor la nivel de aplicație;
Operațiunea de restaurare trebuie să se realizeze în
mod granular la nivel de fișier individual;
Echipamentul trebuie să permită integrarea cu
mediile de virtualizare la nivel de controller hardware
a sistemului de stocare. Echipamentul trebuie să
permită fără restricții operarea resursei de stocare
prin intermediul mediului virtualizat inclusiv:
management plug-in la nivelul consolei de
administrare, clonarea mașinilor virtuale la nivelul
sistemului de stocare, salvarea și restaurarea
mașinilor virtuale, notificări despre statusul
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Funcționalități software de
eficientizare:

Management:

Administrare:

Alimentare cu energie
electrică:
Accesorii:

sistemului, evenimente și alerte.
Echipamentul trebuie să suporte mecanisme de
alocare virtuală a capacității de stocare de tip Thin
Provisioning.
Mecanismul trebuie să permită alocarea către servere
a unor capacități mai mari decât cele instalate în mod
curent în interiorul sistemului de stocare. Spațiul
alocat fizic să poată fi redimensionat - crescut sau
scăzut - în funcție de necesitățile prezente sau viitoare
"online" fără oprirea sau restartarea aplicațiilor sau a
sistemelor de operare de pe servere;
Mecanismul trebuie să fie inclus și licențiat indiferent
de capacitatea curentă sau viitoare a sistemului de
stocare. În condițiile în care capacitatea urmează să
fie crescută acest mecanism nu trebuie să mai fie
licențiat ulterior, dar să poată fi utilizat și pentru noile
capacități adăugate;
Echipamentul trebuie să dispună de un mecanism de
prioritizare a accesului hosturilor la date, care să ofere
politici de prioritizare bazate pe definirea lărgimii de
bandă pentru serverele host;
Sistemul trebuie să includă o aplicație de
management și configurare licențiată a sistemului de
discuri;
Aplicația trebuie să ofere suport pentru extensia
managementului pentru mai multe sisteme de stocare
într-o singură consolă de administrare;
Aplicația trebuie să includă management prin
intermediul liniei de comandă (CLI ) sau prin
intermediul interfeței Web ( GUI );
Aplicația trebuie să dețină facilități de monitorizare de
performanță, management și mentenanță preventivă,
cu raportarea stării sistemului și a eventualelor
probleme în configurația livrată;
Echipamentul trebuie să dispună de interfață
Ethernet, consolă WEB, CLI, HTTPS;
Interfața de management trebuie să permită
vizualizarea informațiilor despre statusul sistemului;
Interfața de management trebuie să suporte
monitorizarea performanței sistemului și auditarea
logurilor în manieră istorică;
Echipamentul trebuie să permită definirea mai multor
roluri de utilizator cu drepturi de administrare
diferite.
Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie
redundantă, minim 2 surse de alimentare atât pentru
unitățile controller cât și pentru unitățile de
expansiune cu discuri.
Sistemul trebuie să includă toate accesoriile necesare
conectării redundante și alimentării cu energie
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Compatibilitate și
interconectare:

8.5. Switch SAN
Caracteristică
Destinație:
Porturi:

Performanțe:

Management:

Securitate:
Alimentare:

electrică.
Interconectare cu server-ele de management,
producție, mission critical și switch-urile descrise la
punctele 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 și 8.6.
Furnizorul asigură toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate
accesoriile necesare punerii în funcțiune chiar dacă
acestea nu au fost solicitate în mod expres.
Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se
acceptă echipamente remanufacturate și/sau care au
în componență elemente care au fost folosite
anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale,
end to life product, end of support de către
producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului
pentru toate componentele hardware.
Echipamentul ofertat trebuie să se regăsească în lista
de compatibilitate a producătorului soluției de cloud
ofertată.

Specificații tehnice
Interconectarea serverelor de management, producție și
mission critical cu sistemul de stocare de tip SAN descrise la
punctele 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 și 8.6.
24 porturi active, licențiate și populate cu transceivere SFP+
multimode FC 16 Gbps conector LC.
Lățime de bandă agregată: 384 Gbps end-to-end full duplex;
ISL Trunking: cel puțin 8 porturi 16 Gbps per ISL trunk;
Autosensing 2/4/8/16 Gbps pe fiecare port cu posibilitate
fixare viteză per port 2/4/8/16Gbps înfuncție de transceiverele
instalate;
Suportă unicast, multicast (cel puțin până la 255 grupuri) și
broadcast.
Managementul trebuie să se poată realiza in-band prin Fiber
Channel, prin intermediul rețelei Ethernet, prin port serial sau
prin port USB;
Protocoale de management suportate: HTTP, SNMP v1/v3 (FE
MIB, FC Management MIB), Auditing, Syslog;
Licență Full Fabric inclusă.
Protocoale suportate: DH-CHAP (between switches and end
devices), HTTPS, IPsec, IP Filtering, LDAP, Port Binding,
RADIUS, TACACS+, SSH v2, SSL.
Surse de alimentare redundante hot-plug.
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Răcire:

Interconectare:

Activă, min. 2 ventilatoare.
Se va asigura interconectarea serverelor de management,
producție și mission critical cu sistemul de stocare de tip SAN
descrise la punctele 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 și 8.6.
Furnizorul asigură
toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile
necesare punerii în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost
solicitate în mod expres.
Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în componență
elemente care au fost folosite anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale, end to
life product, end of support de către producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului pentru
toate componentele hardware.

8.6. Server Mission Critical
Caracteristică
Specificații tehnice
Destinație:
Cluster Mission Critical
Tip
Rackabil, prevăzut cu kit universal de montare în rack 19”.
Intel Xeon 8153 sau echivalent;
Număr de procesoare instalate: 4;
Număr de procesoare suportate: 8;
Procesor:
Număr minim de core-uri/procesor: 16;
Număr minim de thread-uri/procesor: 32.

Memorie:

Controller RAID:

Stocare internă:

Interfețe de rețea
Interfața grafică
Sloturi extensie

128 GB DDR4 2666 MHz RDIMM;
Suport pentru corecție erori de tip SDDC;
Suport pentru corecție erori de tip Advanced ECC;
Suport pentru protecție de tip memorie în oglindă (memory
mirroring);
Suport pentru protecție memorie de tip rezervă caldă (hot spare
memory);
Minim 48 slot-uri DIMM active pentru o capacitate maximă de
minim 6TB.
Controler RAID SAS 2.0:
- nivele RAID suportate: 0,1, 5, 10, 50;
- memorie cache 1GB;
- pana la 24 HDD SAS sau SATA;
4x 800GB NVME;
8x 1.2TB, 10K RPM, SAS 12 Gbps,2.5in Hot-plug Hard Drive;
Posibilitate instalare 24x2.5” SSD/HDD;
HDD/SSD defecte nu se vor returna, acestea vor rămâne în
posesia beneficiarului.
2x Interfață de rețea Dual Port 10GbE populate cu transceivere;
2x Interfață de rețea FC Single Port 16 Gbps conector LC.
Integrată.
6 sloturi PCI-Express Gen 3 dintre care cel puțin 2 PCI-Express
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x16;

Porturi

Sistem de ventilație
și răcire

Sursa de alimentare

Compatibilitate și
interconectare:

Management:

Compatibilitate cu
sisteme de operare:

2 x USB 2.0;
2 x USB 3.0;
1 x VGA;
1 x Serial;
1 x Management port de tip RJ-45.
Minim 6 unități, hot-plug, redundante;
Minim 4, configurație redundantă, hot plug;
Dimensionarea puterii surselor de alimentare se va face astfel
încât să asigure o funcționare optimă a echipamentului în
configurația actuală.
Eficiență sursă alimentare min. 94% la 100% încărcare.
Interconectare cu switch-urile tip A-S și SAN descrise la
punctele 5.4 și 8.5.
Furnizorul asigură
toată conectica necesară pentru
interconectarea echipamentelor livrate.
Echipamentele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile
necesare punerii în funcțiune chiar dacă acestea nu au fost
solicitate în mod expres.
Echipamentele livrate vor fi noi și nefolosite. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în componență
elemente care au fost folosite anterior.
Echipamentele livrate să nu fie notificate end of sale, end to life
product, end of support de către producător.
Suportul tehnic va fi asigurat la sediul beneficiarului pentru
toate componentele hardware.
Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată
de producătorul serverului capabilă de instalare locală și remote
în mod neasistat, inclusiv configurare RAID;
Aplicație de management operațional dezvoltată de
producătorul serverului cu următoarele funcții:
- monitorizarea stării sistemului;
- managementul evenimentelor și alarmelor;
- inventarul componentelor;
- inventarul și instalarea update-urilor și patch-urilor;
- analiza performanței;
- diagnoza on-line;
- restartarea și reconfigurarea automată a serverului;
- analiza și previzionarea defectării componentelor;
Chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI
2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL
128 bit, integrat cu aplicația de management.
Microsoft Windows Server 2016/2019;
Vmware ESXi 6.5/6.7;
SUSE Linux Enterprise Server 12;
RedHat Enterprise Linux 7.4;
Debian 9.
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9. SPECIFICAȚII TEHNICE ECHIPAMENTE DOTARE CLĂDIRE
9.1. Specificații tehnice multifuncțională monocrom A3
CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
PARAMETRI
Duplex automat
Da
Funcții disponibile
Imprimare, Copiere, Scanare
A4: 30 ppm
Viteză imprimare
A3: 15 ppm
Ecranul de interfață cu
De tip touch-screen cu comenzi și mesaje în limbile
utilizatorul
română și engleză.
Cititor de carduri pentru
utilizarea securizată
Integrat
Memorie
2 GB
Procesor
800 MHz
Volum lunar recomandat
10.000 pagini
Posibilitatea de apelare a funcțiilor de copiere,
Multitasking
scanare, în timp ce echipamentul imprimă.
Instalarea întregului echipament pe platformă cu
Platformă mobilă
roți, pentru mutarea facilă a acestuia.
Manipularea hârtiei
Capacitate de alimentare
1000 coli
Format hârtie
A5, A4, A3 și formate particulare între A5 și A3
Hârtie standard, hârtie pretipărită, plicuri, carton,
Tipuri de media
hârtie reciclată.
Securitate
Protocoale de securitate
HTTPS(SSL), Ipsec, 802.1x, SNMPv3, IPv6
IP filtering, imprimare securizată, audit log
Să permită efectuarea operațiunilor de
Funcții speciale
imprimare/copiere/ scanare securizată cu ajutorul
cardurilor individuale sau cu pin
Copiere
Copiere multiplă
1- 999
Rezoluție de copiere
600x600 dpi
Zoom
25-400%, increment de 1%
Duplex automat
Da
Imprimare
Limbaje
PCL 5c, PCL 6, PS 3, PDF
Rezoluție de imprimare
1200x1200 dpi
Interfețe
Ethernet 10/100/1000 BaseT
Duplex automat
Da
Drivere pentru sistemele de
operare
Windows (7, 8, 10), Linux, MacOS
Scanare
Dimensiune maximă scanare
A3
Rezoluție de scanare
600x600 dpi optic
Posibilități de scanare
Scanare către server, e-mail, HDD, USB, FTP, SMB
Expediere direct de pe echipament în formatele:
Formate de fișiere
PDF, XPS, TIFF, JPEG, Searchable PDF, Password88 / 120

Interfața web de administrare
dezvoltată de producător

Alte cerințe

Nota

Protected PDF.
Posibilitatea găsirii imprimantelor și echipamentelor
multifuncționale din rețea.
Pagină web internă pentru urmărirea și configurarea
echipamentului în rețea.
Posibilitatea creării de grupuri dinamice.
Suportă posibilitatea instalării driverului de
imprimare remote.
Păstrarea
istoricului
erorilor
apărute
pe
echipamente.
2 seturi de consumabile de mare capacitate
suplimentare față de cel furnizat cu echipamentul
Echipamentul se va integra cu aplicații de software
pentru gestionarea documentelor.
Echipamentele livrate vor fi noi, fabricate cu maxim 6
luni înainte de data livrării. Nu se acceptă
echipamente remanufacturate și/sau care au în
componență elemente care au fost folosite anterior.

9.2. Specificații tehnice multifuncțională color A4
PARAMETRI
CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
A4
Formatul echipamentului
1 GHz
Procesor
2 GB
Memorie
minim 50.000 pag/lună
Volum de printare
Cititor de carduri pentru utilizarea
securizată
Integrat
50 ppm
Viteză printare / copiere mono A4
50 ppm
Viteză printare / copiere color A4
max 8 sec
Timpul de imprimare a primei pagini
Rezoluția
Limbaje de imprimare
Compatibilitate sisteme de operare
Duplex la imprimare, copiere și
scanare (la scanare dintr-o singură
trecere)
Fax
Viteză fax
Opțiune de a salva faxurile într-un
director de rețea
Scanare color
Destinații scanare
Rezoluție optică scanare color
ADF
Detectare ultrasonică a alimentării
duble în ADF

1200 x 1200 dpi
PCL5, PCL6, PS3
Widows, Linux
Da

Da
33,6 Kbps adaptive
Da
Da
Folder în rețea, Email, USB
600 x 600 dpi
100 coli
Da
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Tastatură alfanumerică integrată
Formate suportate pentru scanare
Capacitate intrare hârtie
Capacitate intrare tavă manuală
Capacitate ieșire
Conectivitate

Securitate

Panou de control cu touchscreen
Facilitate Imprimare de pe stick USB
a fișierelor PDF fără calculator

Interfața web de administrare
dezvoltată de producător

Alte cerințe

Notă

Da
PDF, PDF în care se pot face căutări, JPEG, TIFF
500coli
50 coli
200 coli
USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000
SSL/TLS, 802.1X authentication
Funcții speciale: IP filtering, imprimare
securizată, audit log
Să permită efectuarea operațiunilor de
imprimare/copiere/ scanare securizată cu
ajutorul cardurilor individuale sau cu pin
Da
Da
Posibilitatea găsirii imprimantelor și
echipamentelor multifuncționale din rețea.
Pagină web internă pentru urmărirea și
configurarea echipamentului în rețea.
Posibilitatea creării de grupuri dinamice.
Suportă posibilitatea instalării driverului de
imprimare remote.
Suportă posibilitatea de upgrade de firmware
pe echipamente.
Păstrarea istoricului erorilor apărute pe
echipamente.
Fiecare echipament se livrează cu 2 seturi
suplimentare de consumabile pentru minim
24.000 pagini (BK) și minim 20.000 pagini
pentru fiecare culoare (CMY)
Echipamentul se va integra cu aplicații de
software pentru gestionarea documentelor.
Echipamentele livrate vor fi noi, fabricate cu
maxim 6 luni înainte de data livrării. Nu se
acceptă echipamente remanufacturate și/sau
care au în componență elemente care au fost
folosite anterior.

9.3. Specificații tehnice stație de lucru AIO + 1 monitor
CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
PARAMETRI
Intel Core i7 8700 sau echivalent
Configurația echivalentă să fie
demonstrată prin punctaje
Procesor
Model
benchmark de procesor de pe siteuri specializate (ex.
https://www.cpubenchmark.net/).
Placă de bază
Interfață Video integrată
Da, HDMI sau DisplayPort pentru
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interconectarea cu cel de-al doilea
monitor
Interfață Rețea integrată
(Mbps)
Interfață Audio integrată

Porturi integrate
Tip memorie
Memorie
Stocare
Unitate DVD+/RW
Carcasă
Mouse

Tastatură
Caști

Capacitate

Da, 10/100/1000
Da, 1 x microphone și 1 x
headphone sau 1 x
headphone/microphone combo
5 x USB din care minim 2 x USB 3.1
Type A
1 x RJ45
SDRAM DDR4
16 GB cu posibilitate de extindere
ulterioară până la 32 GB

512 GB PCIe NVME
Internă sau externă
Tip carcasă
Tehnologie

All In One
Optic/laser, fără fir, scroll
Înveliș din plastic
Bază anti-alunecare
fără fir

Pad inclus

Tehnologie
Număr taste și tip
US Key, 104 taste
tastatură
Cu microfon omnidirecțional, cu fir de minim 1,5 m, cu bandă de
fixare pe cap

Sistem operare
instalat

Microsoft Windows 10 Professional 64 biți sau echivalent.

Software instalat

Pachet tip Microsoft Office Standard 2019 sau echivalent.

Monitor

Monitor
suplimentar

Caracteristici de
securitate

Tehnologie
Iluminare
Diagonală
Rezoluție
Audio
Suport monitor
Ecran tactil
Tehnologie
Iluminare
Diagonală
Rezoluție
Audio
Suport monitor

IPS
LED
27 inch
1920 x 1080
Difuzoare stereo încorporate
Reglabil pe înălțime și înclinare

IPS
LED
27 inch
1920 x 1080
Difuzoare stereo încorporate
Reglabil pe înălțime și înclinare
HDMI sau DisplayPort, se va corela
Intrare video
cu interfața video a echipamenului
AIO ofertat
Posibilitate dezactivare/activare din BIOS pentru porturile USB.
Posibilitate setare parolă BIOS.
BIOS de tip UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
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Standarde şi
Certificări

Accesorii

Altele

Notă

Echipamentul trebuie să fie listat de Microsoft în Windows
Compatible Products List pentru următoarele sisteme de operare:
Windows 10 şi Windows 7 secţiunea Systems/Desktop PCs.
Cabluri de alimentare 100/240V, 50/60 Hz, cabluri pentru
interconectarea cu cel de-al doilea monitor.
CD-uri /stick de memeorie cu drivere pentru sistem de operare
ofertat.
CD-uri/stick de memeorie cu kitul pentru sistemul de operare şi
software-urile instalate.
Manuale/cărţi tehnice.
Producătorul va garanta funcționarea, în regim 24/7, a
echipamentului.
Nu sunt acceptate adaptoare pentru porturile şi interfeţele
echipamentului.
Sunt acceptate doar echipamente cu carcasă unitară, care nu
permit detașarea unității de procesare.
Echipamentele livrate vor fi noi, fabricate cu maxim 6 luni înainte
de data livrării. Nu se acceptă echipamente remanufacturate
și/sau care au în componență elemente care au fost folosite
anterior.

9.4. Stație de lucru portabilă
CARACTERISTICĂ
PARAMETRI
TEHNICĂ
Intel Core I7 8550U sau configurație echivalentă
Procesor
demonstrată prin punctaje benchmark de procesor de pe
site-uri specializate (ex. https://www.cpubenchmark.net/)
Minim 13,3-inch diagonală, anti-glare, retroiluminare LED
având o rezoluţie FullHD (1920 x 1080)
Display/Webcam
Cameră web integrată
16 GB 2400 MHz DDR4
Memorie
512 GB PCIe NVME
Suport stocare date
Sunet de înaltă fidelitate
Difuzoare Stereo
Audio
Jack stereo căști/microfon
Placă video integrată cu frecvență de bază min 300MHz
Placă grafică
Placă de rețea integrată Gigabit (10/100/1000Mbps )
802.11 ac 2x2
Comunicaţii integrate
Bluetooth 4.1
Modul 4G LTE utilizabil pe teritoriul României
layout US,
Tastatură
iluminată,
rezistentă la vărsările accidentale de lichide
Touchpad cu zonă scroll şi două butoane, suport multiDispozitiv de indicare
gesture;
/Touchpad
1 port DVI sau HDMI sau Display Port
Intrări/ Ieşiri
(În cazul în care se ofertează port DVI sau Display Port,
(Porturi)/Multimeda
oferta va include și un adaptor la HDMI. Adaptorul nu
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Caracteristici de
securitate
Baterie

Sistem Operare

Software instalat

Certificări/Standarde

Greutate/Dimensiuni

Accesorii furnizate

Notă:

trebuie să limiteze performanţa portului video.)
2 x USB 3.0
1 x USB Tip C
1 x RJ 45
1 x Card Reader
1 x AC
1 x conector pentru stație de andocare
1 x slot SIM
Chip/modul de securitate integrat pe placa de bază tip TPM
2.0
Cititor/scanner de amprentă digitală integrat în carcasă
Autonomie minim 12 ore cu bateria standard
Minim 3 celule de tip Lithium-Ion/ Lithium-Polymer
Windows 10 Profesional 64 biți OEM sau echivalent
În cazul ofertării unui produs echivalent, acesta trebuie să
îndeplinească următoarele cerințe:
● Valabilitate licenţă – perpetuă cu acces nelimitat şi
gratuit la componenta de suport;
● Update-uri funcţionale şi patch-uri de securitate
actualizate gratuit în mod automat pe toată durata
de viaţă a produsului;
● Integrare nativă cu Microsoft Windows Active
Directory existent la nivelul beneficiarului.
Pachet tip Microsoft Office Standard 2019 sau echivalent.
Energy Star sau echivalent european;
Produs în sistem ISO 9001 sau echivalent şi ISO 14001 sau
echivalent (se vor prezenta copii după certificatele emise de
instituțiile acreditate)
Echipamentul PC de tip Notebook trebuie să fie listat de
Microsoft Windows Compatible Products List - Windows 10,
secțiunea Notebooks&Tablets.
Maxim admisă 1,5 Kg cu acumulator inclus
● stick-usb cu drivere pentru sistemul de operare
ofertat, manuale/ cărți tehnice sau în oferta tehnică
se va preciza link-ul către pagina producătorului
unde se găsesc acestea, dacă este cazul.
● adaptor AC 220 V50 Hz CEE 7/7,
● geantă
de
dimensiuni
compatibile
și
corespunzătoare echipamentului ofertat care să
asigure transportul în condiții de siguranță;
● mouse optic USB
Nu sunt acceptate adaptoare externe (cu excepția
specificației unde se precizează în mod expres) pentru
interfeţele şi porturile echipamentului din prezenta
specificație tehnică
Produsele oferite vor fi însoțite de toate accesoriile
necesare funcționării lor(modul hardware sau software) la
parametrii ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar
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dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită.
Echipamentele livrate vor fi noi, fabricate cu maxim 6 luni
înainte de data livrării. Nu se acceptă echipamente
remanufacturate și/sau care au în componență elemente
care au fost folosite anterior.
10. COMUNICAȚII RADIO
10.1. Complet link-uri radioreleu
Completul link-uri radioreleu va asigura conexiunea de backup la rețeaua de comunicații
voce și date a infrastructurii informatice din Centrul de Date al MAI prin intermediul a doua
link-uri radioreleu astfel:
- Instalarea a două echipamente (2xIDU) echipamente de interior (indoor)
(2xIF) în aplasamentul Centrului de Date;
- Instalarea a câte unui echipament IDU 2XIF(2xIF) în amplasamente
corespondente.
Ambele link-uri vor fi in configurație 2+0 XPIC.
Instalarea și punerea în funcțiune pentru cele două link-uri radioreleu va fi realizată de
furnizor.
10.2. Specificație tehnică Complet link-uri radioreleu
10.2.1. Caracteristicile și capabilitățile echipamentelor
a) Asigurare servicii de transport TDM E1 și Ethernet nativ, simultan (mixed)
i) Pentru echipamentele ce nu asigură servicii TDM E1 native propunerea tehnică
trebuie să prezinte în detaliu mecanismele prin care se menţine sincronizarea în
frecvenţă necesară pentru traficul TDM
ii) Notă: Atributul „nativ” se referă la faptul că traficul asociat serviciului se mapează
direct pe frame-uri radio, fără mapare / încapsulare pe un alt protocol.
b) Mod de operare: full-duplex, FDD
c) Adaptive Coding and Modulation (ACM): fix / adaptive hitless, 4QAM ÷ 4096QAM
d) Standarde Ethernet suportate
i) IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
ii) IEEE 802.ab (1000Base-T)
iii) IEEE 802.1p (QoS)
iv) IEEE 802.1q (VLAN tagging)
v) 1000BASE-SX
e) Standarde E1 suportate: ITU-T G.703: HDB3, 120 Ohm balanced
f) Mecanisme de QoS
i) Procesarea frame-urilor/pachetelor conform marcajelor de QoS la nivel 2 (802.1p
CoS) şi 3 (DSCP)
ii) Marcajele de QoS ale frame-urilor/pachetelor nu trebuie să fie alterate, astfel
încât să se poată asigura QoS end-to-end
iii) Posibilitate de alocare prioritate pe bază de VLAN ID
g) Platforma de management centralizat pe suport IP
h) Posibilitate de upgrade firmware.
10.2.2. Caracteristici pentru terminalele radioreleu
a) Configuraţie: SPLIT (unitate INDOOR – IDU, unitate / unităţi OUTDOOR – ODU)
b) Interconectare IDU-ODU pe cablu coaxial cu grosimea de 10mm; prin acelaşi cablu
trebuie asigurată şi alimentarea pentru ODU
c) Distanţă IDU-ODU suportată: min. 190m
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d) IDU trebuie să fie independent de banda RF de operare a ODU
e) ODU trebuie să fie independent de modul de lucru, capacitate şi schema de
modulaţie digitală
f) Mod de lucru: 2 + 0 XPIC
g) Echipamentul în configuraţie 2 + 0 XPIC trebuie să-şi menţină starea de funcţionare
în situaţia defectării uneia dintre căile de emisie/recepţie prin comutarea automată
pe cealaltă cale. Dacă există defecţiuni la una dintre căile de emisie/recepţie şi
echipamentul este resetat hardware (power cycle), acesta trebuie să poată fi
iniţializat automat şi să intre în stare de funcţionare normală pe cealaltă cale
h) Redundanţa terminalelor în modurile protejate 2 + 0 XPIC vizează cel puţin ODU-urile
şi modulele IF din IDU
i) Configuraţii IDU
i) Access site 2xIF: 2x(1+0) / 1x (2+0) @ max 4U în cabinet standard 19”
(1) Configuraţia trebuie să asigure posibilitatea de rutare software a fluxurilor E1
între porturile E1 corespunzătoare direcţiilor deservite (fără cross-conect în
patch panel extern pentru retranslaţii E1)
ii) Terminalele RR trebuie să asigure următoarele capacităţi cumulate la nivelul
interfeţelor de trafic (CBW - channel bandwidth):
(1) 1+0/1+1, 200Mbps full duplex @ 1024QAM / 28MHz CBW
(2) 1+0/1+1, 180Mbps full duplex @ 512QAM / 28MHz CBW
(3) 1+0/1+1, 170Mbps full duplex @ 256QAM / 28MHz CBW
(4) 1+0/1+1, 150Mbps full duplex @ 128QAM / 28MHz CBW
(5) 1+0/1+1, 120Mbps full duplex @ 64QAM / 28MHz CBW
(6) 1+0/1+1, 70Mbps full duplex @ 16QAM / 28MHz CBW
iii) Link-urile cu terminalele în modul de lucru 2 + 0 XPIC trebuie să asigure capacităţi
de trafic duble celor precizate la paragraful 10.2.2.ii
(1) Capacitatea licenţiată de transfer a echipamentului din componenţa link-ului:
1 Gbps (în configurația 2+0 XPIC) pentru fiecare link.
În cazurile în care una dintre ramurile link-ului prezintă defecţiuni/probleme, link-ul
trebuie să comute automat pe modul 1+0 asigurând ratele precizate la
paragraful 10.2.2.ii
10.2.3. Cerințe pentru ODUs
a) Benzi de frecvenţă ETSI 15 GHz, duplex spacing 490 MHz, canale ITU-R preluate în
canalizația ETSI, ETSI 28 GHz band, toate canalele între 27și 32, duplex spacing 1008
MHz, conform ITU-R F748-4 (preluat în canalizaţia ETSI) . Benzile de frecvențe (15
și/sau 28 GHz) pentru echipamentele care vor fi livrate vor fi comunicate către
ofertant la momentul implementării proiectului.
b) Channel spacing (CBW) în benzile precizate mai sus: 7 / 14 / 28 / 56 MHz
c) Performanţa RF este evaluată pe baza System Gain-ului (System Gain[dB] = RF tx
power [dBm] - RF threshold @ BER E-6 [dBm]) minim la diferite modulaţii
Band / Channel bandwidth
System Gain minim
Modulație
(CBW)
[dB]
64QAM
94
128QAM
91
15 GHz/ 28 Ghz
256QAM
87
512QAM
83
1024QAM
79
64QAM
85
28GHz / 28MHz
128QAM
82
256QAM
77
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512QAM
1024QAM

72
68

d) Porturi / conectori
i) Port conectare cu IDU (IF şi alimentare), conector RF de tip N sau TNC
(1) Conectorul RF corespunzător conectorului de la nivelul ODU trebuie să fie
drept, cu prindere mecanică şi amovibil
ii) Port pentru aliniere antenă – permite conectarea unui voltmetru. În cazul unor
soluţii/porturi atipice trebuie furnizate toate echipamentele şi conectica necesare
pentru aliniere
iii) Flanşă conectare cu antena sau cuplorul de antenă
iv) Conexiune de împământare
e) Domeniul temperaturilor de operare: -30 grade C ÷ 55 grade C.
10.2.4. Cerințe pentru antene
a) Antenele trebuie să fie din clasa „high performance low profile”, radom rigid
b) Caracteristici mecanice
i) Diam. 0,6m: survival wind 200 Km/h
ii) Ajustarea fină în azimut / elevaţie
iii) Câştig (low band): 0,6m @ 28GHz dual pol., câştig: min. 40dBi, 0,6m @ 15GHz
dual pol., câştig: min. 36dBi
iv) Discriminare cross polar: 29dB
v) Antena se livrează cu OMT de la acelaşi producător; OMT-ul se conectează direct
pe antenă
vi) Fiecare antenă se livrează cu kit de instalare pe montant. Sistemul de fixare
trebuie să permită ajustarea în elevaţie şi azimut

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

10.2.5. Cerințe pentru IDUs
echipamentul va fi de tip modular
controller redundant (2x card control / card procesor) pentru fiecare IDU
Instalare în cabinet standard 19”
Alimentare: 2xPSU -48Vcc
GPIO ports/IDU: min. 2 Input şi 2 Output
1 x Ethernet OOB management interface
1 x management interface pentru OOB IDU chaining (poate fi ETH, USB etc.). Dacă
terminalele radioreleu suportă rutare dinamică pentru traficul de management (ex.
OSPF), eventuala licenţă trebuie inclusă pentru cluster management
Cerinţe pentru IDU
i) 2 x IF
ii) 3 x traffic Ethernet dual speed 100/1000 Base-T, RJ-45
iii) 16 x E1
iv) max. 4U @ 19”
v) 1 x traffic 1000BASE-SX SFP (optical fiber GbE)
Pentru toate configuraţiile, fluxurile E1 trebuie să fie terminate pe conectori RJ45
Notă: Dacă echipamentul indoor nu are porturi E1 conectorizate RJ45 trebuie să se
furnizeze inclusiv patch panel (Cat.5E) cu 16 porturi E1 RJ45 şi kit instalare în rack de
19” precum şi cabluri E1 (tributaries) de lungime 3m conectorizate corespunzător
spre IDU care să permită cablarea tuturor fluxurilor E1 aferente configuraţiei
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k) IDU va fi prevăzut cu ventilare şi filtre, aceastea trebuie incluse în configuraţia
ofertată pentru IDU
l) Licenţiere configuraţii: Sloturile neocupate aferente configuraţiei trebuie să aibă
licenţele incluse astfel încât beneficiarul să dispună de flexibilitatea de a muta
cardurile între terminale
m) Licenţiere configuraţii: Sloturile neocupate aferente configuraţiei trebuie să aibă
licenţele incluse astfel încât beneficiarul să dispună de flexibilitatea de a muta
cardurile între terminale
n) La nivelul IDU conexiunile IF trebuie realizate prin cablu flexibil; Trecerea la cablu
flexibil se realizează prin eclatori montaţi pe un IF panel instalabil în rack de 19”,
asigurat de Furnizor. Notă: dacă circuitul IF nu se poate reconstitui fără eclator
(eclator ars / diagnosticări etc.), se vor furniza conectori „I” (de trecere) adaptaţi
corespunzător pe capete, ex: la conexiunea IF a IDU se va conecta un patch IF flexibil
prevăzut la capătul dinspre IDU cu conectorul aferent iar la celălalt capăt cu cu
conector N tată, trecere tip I N mamă – N mamă, eclator N tată – N mamă, conector
N tată pe cablu IF tip de diametru 10 - 11 mm peste izolația exterioară (echivalent
CNT 400, LMR 400)
o) Domeniul temperaturilor de operare: 0 grade C ÷ 45 grade C, umiditate 85% noncondensing
10.2.6. Elemente pentru instalarea Completului link-ului radioreleu
a) Kit de instalare ODU, cu următoarea componenţă:
i) Cablu de împământare ODU, cupru multifilar 16mmp, lungime 2m, clemă din
cupru (C-clemme) pentru cablu 16 – 90 mmp pentru conectarea la conductorul
de împământare de pe turn
ii) Conector RF drept, cu prindere mecanică şi amovibil
iii) Bride poliamidă rezistente la UV 6x400mm,
iv) Banda izolatoare rezistenta la UV 19mm/20m,
v) Bandă mastic pentru etanșare și protecție rezistenta la UV 50/600 mm,
vi) Orice alte elemente necesare pentru buna funcţionare a echipamentului (fiecare
element inclus se detaliază pe câte o linie) în propunerea tehnică
b) Kit de instalare IDU, cu următoarea componenţă:
i) Cablu de împământare
ii) 2 x cablu de alimentare IDU
iii) conectori RF N pentru coax. corespunzător numărului de modemuri IF IDU
iv) IF panel cu 8 porturi RF/IF şi 2 (respectiv 4) x patch IF coaxial flexibil, lungime 2m,
conectorizate corespunzător la ambele capete (spre eclator şi respectiv spre IDU
modem)
v) 2 xEth. patch cat.5E lungime 3m, conectorizat RJ45 la ambele capete
vi) 4 x patch E1, lungime 3m, conectorizat RJ45 la ambele capete
vii) Kit de instalare în rack
viii) Alte elemente necesare conform notei de la pct. 5.9. precum şi orice alte
elemente necesare pentru buna funcţionare a echipamentului (fiecare element
inclus se detaliază pe câte o linie a propunerii tehnice)
c) Kit de împământare cu prindere mecanică pe cablu coaxial, inclusiv cu cablu de
împământare din cupru multifilar, 16 mmp, lungime 2m şi clemă din cupru (C-cleme)
pentru şufă de împământare multifilară 16-90mmp
d) Eclator cu descărcare în gaz pentru utilizare indoor cu conectori N mamă – N tată,
inclusiv cablu de împământare din cupru multifilar, 16 mmp, lungime 2m şi clemă din
cupru pentru cablu 16-90mmp
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e) Cablu coaxial de exterior, cu grosime 10 - 11 mm peste izolația exterioară (echivalent
CNT 400, LMR 400)impedanţă caracteristică 50ohm, rezistent la radiaţii UV
f) Patch multi mode pentru optical GbE, 10m, conector corespunzător spre optical panel
g) Suport de verticalizare din țeavă galvanizată/zincată pentru antenele livrate.
10.2.7. Cerințe privind managementul echipamentelor
a) Link management
i) Trebuie să se furnizeze aplicaţii grafice pentru configurarea echipamentelor şi
pentru out-of-band / in-band remote link management pe suport IP
ii) Aplicaţiile pot fi standard (embedded WEB server în echipamente) sau
proprietare, situaţie în care acestea trebuie furnizate fără restricţii de licenţiere şi
trebuie să poată rula pe maşini x86 de uz general
iii) Pentru echipamentele active furnizate (ODUs, IDUs etc.) aplicaţiile de
management trebuie să asigure (neexhaustiv):
(1) Configuration management: configuraţie (1+0, 1+1, XPIC etc.), IDs,
networking (IP, mask, default gateway, VLANs, QoS), canal radio (frecvenţă,
CBW etc.), putere de emisie, E1 tributaries (IF - BB / IF - IF E1 cross-connect
per IDU), ACM, configurări servicii E1 & Ethernet, activare / dezactivare
interfeţe Ethernet / E1 etc.
(2) Fault management: vizualizarea / monitorizarea în timp real a stării
echipamentului near-end / far-end: starea link-ului, RSSIs, QoS, alarme
curente (LOS, AIS, BER, GPIOs etc.) / events cu timestamp şi severitate
asociate etc.
(3) Funcţionalităţi de diagnosticare: terminal restart, ODU RF Tx power off,
tributary E1 loopbacks (for BER tests): external (line) E1 loopback & internal
(over radio link) E1 loopback
(4) Performance management: colectare de date statistice la perioade
predefinite de timp pentru interfaţa radio, porturi TDM, porturi Ethernet, BER
counters etc.
b) Network management
i) Monitorizarea centralizată, în timp real a alarmelor / event-urilor generate la
nivelul terminalelor radioreleu trebuie să se poată realiza pe o soluţie SNMP cu
integrare în platforme 3rd party existente
ii) Terminalele radioreleu trebuie să genereze în timp real trap-uri SNMP (cu
destinaţie configurabilă) pentru Fault Management. În acest sens trebuie
furnizate MIB-urile aferente
c) Kit de configurare
i) CD / stick cu aplicaţia de management (dacă este o aplicaţie proprietară), MIBurile echipamentelor
ii) 2 cabluri conectorizate corespunzător pentru management local
iii) Set manuale de instalare, operare şi documentaţii tehnice, în format hardcopy şi
fişier.
10.2.8. Cerințe privind instalarea
a) Instalarea legăturilor radioreleu în cele 3 locații (ODU-uri, kit-uri de instalare ODU,
IDU-uri, kit-uri de instalare IDU, antene, cabluri de radiofrecvență, kit-uri de
împământare, eclatori, console de verticalizare, patch-uri, aliniere și operaționalizare
link-uri radioreleu) va fi executată cu toate costurile incluse pentru de furnizor.
10.2.9. Inspecția instalării și teste funcționale
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Testele și procedurile de testare vor fi elaborate de Furnizor şi avizate de autoritatea
contractantă. Vor fi vizate (cel puţin) următoarele elemente:
a) Instalarea echipamentelor:
Instalări indoor: IDU, patch panel, staţie de energie -48VDC, cabluri alimentare, fluxuri
E1, etichetare echipamente şi cabluri, ordinea şi curăţenia în amplasament la finalizarea
lucrărilor, etc.
Instalări outdor: montare suporţi antene, montare paragheaţă, montare antene,
împământare ODU, izolare conectori RF cu mastic şi bandă, instalare cablu IF, împământare
cablu IF, etichetare cabluri.
b) Teste funcţionale:
Verificarea aplicaţiei de management – vizualizarea/modificarea de la distanţă a stării
echipamentelor şi a configuraţiei acestora. Verificarea licenţelor.
Verificarea alinierii antenelor.
Pentru fiecare echipament radioreleu se verifică în aplicaţia de management nivelul de
recepţie. Acesta ar trebui să fie conform predicţiei radio pentru puterea de emisie
configurată pe echipament (cu o toleranţă pe worstcase de -2dBm no rain).
c) Verificare porturi de trafic şi cablarea acestora: loop, LOS, etc.
d) Verificarea porturi GPIO: generare alarme în aplicaţia O&M / SNMP.
e) Teste servicii Ethernet: VLAN tagging, QoS, viteze de transfer, etc.
f) Teste de trafic E1.
g) Teste de stabilitate / BER: pe o durată de 24 ore.
Cantități:
Nr. crt.
1.
1.1.
2.
2.1
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Reper
Complet Link-uri radioreleu:
ODU cf. 10.2.3
Kit de instalare ODU, cf. 10.2.6
IDU cf. 10.2.2.i
Kit de instalare IDU, cf. 10.2.6.b
Antenă 0.6m dual pol cu kit de instalare şi OMT, cf. 10.2.4
Alte elemente de instalare:
Cablu RF coaxial, cf. 10.2.6.e
Kit de împământare cablu coaxial, cf. 10.2.6.c
Eclator cu descărcare în gaz, cf. 10.2.6.d
Consolă verticalizare cu suport împotriva căderilor de gheață
pentru antenele livrate conform 10.2.6.g
Patch multi mode, cf. 10.2.6.f

5.

Kit de configurare, cf. 10.2.7.c
Set manuale de instalare, operare şi documentaţii tehnice, în
6.
format hardcopy şi fişier, cf. 10.2.7.c.iii
7.
Cursuri:
Curs instalare & operaţionalizare radioreleu,10 persoane, 24
7.1.
ore (3 zile),
Curs configurare & operare cluster radioreleu, 10 persoane,
7.2.
40 ore (5 zile),
Nr.crt.
Reper
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Cantitate
8
8
4
4
4
1500 ml
24
8
4
4
2
2

1
1
Cantitate

Elementele din tabelul de mai sus vor fi instalate, aliniate și operaționalizate în
conformitate cu detaliile prezentate la punctul 10.2.8 și cu respectarea în totalitate a
recomandărilor menționate de producătorul echipamentelor.
Furnizorul va livra toate materialele și accesoriile necesare punerii în funcțiune a
echipamentelor conform prevederilor prezentului caiet de sarcini, precum și a
recomandărilor menționate de producătorul acestora.
10.3. Stație de energie -48Vcc
Pentru alimentarea echipamentelor link radioreleu din amplasamentul Centrului de Date
vor fi instalate în shelter într-un rack dedicat furnizat de furnizor 2 complete stație de
energie -48 Vcc a căror funcționare va fi independentă unul de celălalt. Fiecare sursă va avea
pe ieșire conectat un invertor de tensiune -48vcc/230Vac 1000VA cu o priză multiplă de
alimentare pentru 6 consumatori. Invertoarele de tensiune vor fi alimentate cu siguranțe
dedicate conectate direct pe barele de tensiune 48 V.c.c.
Pentru alimentarea echipamentelor link radioreleu din amplasamentele distante vor fi
instalate în camera tehnică în rack dedicat 2 complete stație de energie -48 Vcc a căror
funcționare va fi independentă unul de celălalt.
Fiecare complet stație de energie -48 Vcc instalată (Centrul de Date și respectiv
amplasamente distante) va fi prevăzută cu acumulatori 4x12V, de 150 Ah capacitate.
Fiecare stație de energie -48 Vcc va fi dimensionată corespunzător astfel încât să fie
asigurat concomitent curentul de încărcare maxim absorbit de acumulatori precum și
curentul necesar funcționării celor două echipamente link radioreleu.
Rack-urile dedicate stațiilor de energie -48 Vcc vor fi alimentate din tabloul de
alimentare 230/380 Vca prin intermediul unor siguranțe automate separate dimensionate
corespunzător puterii absorbite de redresori la sarcină maximă.
Fiecare stație de energie -48 Vcc va fi alimentată de la rețea prin intermediul unui releu
digital de protecție la subtensiune/supratensiune.
Instalarea rack-urilor, a stațiilor stațiilor de energie -48 Vcc, a acumulatorilor, branșarea
stațiilor de energie -48 Vcc la tablourile electrice 230/380 Vca din amplasamentele Centrului
de Servicii, precum şi cele două amplasamente distante vor fi executate de furnizor, cu toate
costurile materialelor și lucrărilor de instalare incluse.
Stațiile de energie -48 Vcc vor avea următoarele caracteristici:
1. Caracteristici generale
a) Tensiune nominală de intrare configurabilă: 380Vac@50Hz/230Vac@50Hz.
b) Notă: sursa trebuie ofertată suplimentar cu cablu monofazat prevăzut cu ştecher
Schuko pentru alimentare 230Vac@50Hz. Pentru alimentarea 380Vac@50Hz se va
furniza și instala conectica necesară. Configurabilitatea se referă la posibilitatea ca
panoul de distribuţie AC al sursei să permită inclusiv alimentarea trifazată.
i. Protecţie la supratensiune pe intrare.
ii. Protecţie scurtcircuit pe intrare.
c) Tensiunea de ieşire: 48Vdc (curent continuu) stabilizată.
i. Alimentarea sarcinii cu plusul la masă.
ii. Protecţie suprasarcină.
d) Modularitate şi redundanţă
e) Echipamentul ofertat trebuie să fie modular, modulele regăsindu-se într-o carcasă
(cutie) închisă, maxim 5U, instalabilă în rack 19”. Include următoarele module:
• Modul de control.
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•

Trei module redresor monofazat cu capacitatea 2KW fiecare, protecţie automată
la suprasarcină şi la scurtcircuit, fără a necesita schimbarea vreunei componente.
• Modul (panou) distribuţie curent continuu. Acesta conectează în paralel toate
modulele redresoare, asigurând ieşirile din echipament.
f) Ieşirile trebuie să aibă conector standard (şurub/echivalent).
g) Ieşirile trebuie să fie prevăzute cu următoarele siguranţe automate de curent
continuu: 2x50A,2x32A, 4x15A, 6x10A.
h) Asigură decuplarea automată a sarcinilor la scăderea tensiunii acestora sub un prag
de tensiune configurabil.
2. Specificaţii pentru circuitele acumulatorilor
a) Echipamentul trebuie să suporte 2 grupe de acumulatori în tampon;
echipamentul trebuie să fie prevăzut cu 2 siguranțe automate de 100A (o
siguranţă per grupă).
b) Notă: Sursa trebuie ofertată cu o grupă de acumulatori.
c) Asigură circuit de încărcare pentru grupele de acumulatori 48V/150Ah prevăzut
cu siguranţă/siguranțe automată/automate.
d) Asigură decuplarea automată a grupei/grupelor de acumulatori la scăderea
tensiunii acestora sub un prag configurabil.
e) În cazul unei descărcări profunde a grupelor de acumulatori, reîncărcarea
acestora nu trebuie să afecteze alimentarea sarcinilor. În acest sens curentul
maxim pe circuitul de încărcare a grupelor de acumulatori trebuie să poată fi
limitat la o valoare prestabilită configurabilă (ex. 15Adc).
f) Prevăzut cu senzor de temperatură acumulatori, pentru reglarea curentului de
încărcare în funcţie de temperatura acumulatorilor.
g) Asigură comutarea automată a sarcinii pe acumulatori la scăderea tensiunii AC
sub un anumit prag configurabil.
h) În cazul întreruperilor de alimentare cu energie electrică la intrarea de 230Vca, la
restabilirea alimentării la intrare, sursa trebuie să revină automat în modul
normal de funcționare.
3. Gamă temperaturi de operare: 0 grade Celsius.... +40 grade Celsius.
4. Monitorizarea
a) Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu LED-uri care să indice starea acestuia.
b) Configurare şi monitorizare locală/de la distanţă pe suport IP (printr-o aplicaţie
web/client dedicată, cotată separat în ofertă).
c) Suport SNMP, inclusiv generare de trap-uri (se furnizează inclusiv MIB-urile aferente).
d) Ieşiri TTL/echivalent pentru alarme: lipsă 230Vac, redresor defect, tensiune
acumulatori mică, siguranţă alimentare sarcină decuplată, siguranță acumulatori
decuplată etc.
e) Monitorizare tensiune de intrare, curent în sarcină, curent acumulatori, tensiune
acumulatori, siguranţă de sarcină decuplată, siguranță acumulatori decuplată,
temperatură baterii, tensiune redresor, temperatură redresor, capacitate încărcare
redresor, testare și monitorizare baterii.
f) Specificaţii pentru acumulatori.
a. Tensiunea nominală/acumulator: 12V.
b. Capacitate nominală: min. 150Ah.
c. Tehnologie AGM VRLA.
d. Durata de serviciu: acumulatori „cu viaţa lungă”, +10 ani, conform Ghidului
EuroBAT.
e. Poziţionare terminale: frontale.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

f. Nu necesită întreţinere.
g. Trebuie livraţi cu capace de protecţie pe borne.
h. Vechimea acumulatorilor la data livrării: maxim 6 luni de la data fabricaţiei.
Kit de instalare sursă 48Vdc
Cablu de alimentare la 230V (se va furniza) și respectiv cablu de alimentare la 380V
dimensionat corespunzător, conectat în tabloul principal al shelter-ului.
Cablu de împământare, realizat din cupru multifilar cu secţiunea 16mmp, prevăzut cu
papuci electrici la ambele capete.
Clemă de cupru pentru legarea cablului de împământare de secţiune 16 mmp la şufa
de împământare cu secţiune de 16-90mmp (clema CK50 sau echivalent).
Clemă cu şuruburi pentru legarea cablului de împământare de secţiune 16 mmp la
platbandă de împământare 40x4mm (galvanizată).
Cablu alarme externe, 2m, conectorizat.
Cablu de alimentare pentru o grupă de acumulatori, lungime de 3m, dimensionat
corespunzător.
Cabluri pentru conectarea în serie a 4 acumulatori, conectorizate şi dimensionate
corespunzător.
Patru acumulatori, fiecare având specificaţiile de la pct. 4.f. cu posibilitatea de
monitorizare;
Kit de montare în cabinet standard 19”.
Sursa trebuie livrată cu manual de operare, instalare și punere în funcţiune atât în
format letric cât şi format electronic (pe CD).

Cantități:
Nr. crt.

Reper

Cantitate

1.

Stații de energie -48 Vcc

6

2.

Invertor de tensiune -48Vcc/230Vac 1000VA

2

3.

Rack pentru sursele de alimentare

2

4.

Rack de telecomunicații 42U

2

5.

Acumulatori 12 Vcc de 150 Ah capacitate

24

6.

Siguranțe automate alimentare 230 Vca

6

7.

Kit de instalare sursă 48Vcc
Manual de operare, instalare si punere în funcțiune atât
în format letric cât şi format electronic (pe CD)
Instalare și punere în funcțiune surse de alimentare

6

8.
9.

3
6

10.4. Rack-uri pentru echipamentele de comunicații radio
În amplasamentul Centrului de Date va fi instalata 1 rack dedicat pentru cele 2 surse de
alimentare.
Pentru un amplasament distant va fi instalat 1 rack care va integra 2 surse de alimentare
pentru alimentarea echipamentelor de comunicații radio.
În al doilea amplasament distant va fi instalat 1 rack de telecomunicații 42U pentru
echipamente de comunicații radio în care vor fi instalate 2 surse de alimentare -48vcc . În
același rack în partea superioară a rack-ului , aproximativ 10U, trebuie să fie disponibilă
pentru instalare partea de interior (IDU).
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Instalarea rack-urilor pentru echipamentele de comunicații radio din amplasamentele
Centrului de Date, precum şi în cele două amplasamente distante, costurile materialelor și
lucrările de instalare trebuie suportate de furnizor (acestă operațiune include instalare IDU,
ODU, cablu coaxial, surse de tensiune, etc.).Rack-urile pentru echipamentele de comunicații
radio vor avea următoarele caracteristici:
● Rack 19”, 42U 800x1000mm;
● Uşi din metal perforat care permit montarea pe partea stângă sau dreapta;
● Sarcina statică suportată 1300kg;
● Împământare rack, o platbandă din partea inferioară a rack-ului până în partea
superioară;
● 2 baghete de alimentare cu 6 prize tip shuko din aluminiu 19” şi siguranţă
automată cu cablu dimensionat corespunzător, alimentate de pe o siguranţă în
tabloul principal;
● Rack-ul trebuie să permită instalarea în partea inferioară a 2 bancuri de
acumulatori 4x12V/150Ah. În acest sens rack-ul se accepta şi cu un suport de
acumulatori care va fi integrat în rack;
● Fixare antiseismică pentru rack-urile instalate în amplasamentul Centrului de
Date;
● Presetupă pentru acces cabluri în rack;
● 100 piuliţe captive montate în rack;
● Organizatoare verticale de cabluri în rack pe toată înălțimea acestuia;
● Pat de cabluri pentru conectare cablare internă în camera tehnică (dacă spațiul
tehnic al instalării nu este prevăzut cu pat de cabluri);
● Unitate de ventilație

11. SERVICII DE IMPLEMENTARE (INSTALARE, CONFIGURARE ȘI TESTARE) A
INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE
Serviciile de implementare constau în:
● Servicii de instalare, configurare și testare a produselor hardware solicitate prin
prezenta anexă;
● Servicii de instalare, configurare și testare a produselor software solicitate prin
prezenta anexă.
11.1. Activități premergătoare serviciilor de instalare, configurare și testare
Pentru derularea serviciilor de instalare, configurare și testare a infrastructurii hardware
și software se solicită ca furnizorul să pună la dispoziția beneficiarului un design al
infrastructurii hardware și software livrate.
Activitatea de design a infrastructurii hardware și software livrate se va definitiva în
urma workshop-urilor (ședințe tehnice de lucru) între reprezentanții beneficiarului și cei ai
furnizorului în vederea definirii arhitecturii și a specificațiilor de configurare ce vor sta la
baza serviciilor de implementare a produselor hardware și software.
În cadrul ședințelor tehnice de lucru privind arhitectura și specificațiile de configurare, se
vor stabili aspectele tehnice ce vor fi prevăzute de către furnizor în:
1. Raport tehnic de ansamblu (HLD – High Level Design)
2. Raport tehnic de detaliu (LLD – Low Level Design)
Raportul tehnic de ansamblu (HLD) va cuprinde descrierea generală asupra
arhitecturii întregului sistem informatic prin prezentarea unor diagrame arhitecturale în
care se vor regăsi toate produsele hardware și software furnizate în cadrul sistemului
informatic.
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Raportul tehnic de detaliu (LLD) va cuprinde detalii de arhitectură și de configurare a
componentelor hardware și software furnizate în cadrul sistemului informatic.
În elaborarea celor două documente (HLD și LLD), furnizorul va ține cont de cerințele
definite de beneficiar în cadrul caietului de sarcini și în workshop-uri.
Pentru derularea serviciilor de implementare este necesar ca beneficiarul să aprobe
documentele mai sus-menționate.
Anterior realizării activităților de instalare și configurare furnizorul va agrea de comun
acord cu beneficiarul formatul documentului Raport de instalare și configurare şi
procedurile privind etichetarea echipamentelor.
Procedurile de etichetare care vor fi elaborate de furnizor sunt:
● procedura de etichetare fizică a echipamentelor hardware, a cablurilor de
interconectare şi a cablurilor de electroalimentare;
● proceduri de etichetare electronică la conectarea remote pe echipamente pentru
administrare (prompt echipamente, banere de login, descriere interfete etc).
Procedurile vor fi întocmite de furnizor conform cerinţelor beneficiarului stabilite în
cadrul ședințelor tehnice de lucru. Procedurile de etichetare vor fi supuse aprobării
beneficiarului și vor fi anexate Raportului tehnic de detaliu (LLD).
11.2. Instalare și configurare
Acest serviciu presupune următoarele seturi de activităţi:
a. Descrierea activităților de instalare și configurare în cadrul Raportului de
instalare și configurare.Documentaţia de instalare și configurare este
reprezentată de Raportul de instalareși configurare care va conţine informaţii
privind locaţia, poziţionarea echipamentelor, modalitatea de conectare și
configurare a echipamentelor etc.
Raportul de instalareși configurare reprezintă documentul întocmit de furnizor în
legătură cu produsele hardware și software furnizate şi va conţine informaţii privind:
• numele locaţiei,
• tipul şi codul echipamentelor ce vor fi instalate în site,
• diagrama conexiunilor fizice între echipamente şi poziţia acestora în rackurile existente la beneficiar,
• tabele cu informații privind produsele software instalate și configurate,
• tabele cu informaţii privind conexiunile dintre echipamentele instalate și
configurate (va conţine tipul de cablu folosit, etichetarea, ce echipamente
conectează etc.)
• conexiunile de electroalimentare.
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b. Instalarea echipamentelor:
Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor vor fi conform cerinţelor
standardului EIA/TIA 568 sau echivalent.
Pentru fiecare sistem se vor efectua următoarele operaţii:
• echipamentele se transportă de către furnizor în sediul beneficiarului în
vederea instalării şi punerii în funcţiune,
• instalarea fizică a fiecărui echipament în rack-uri,
• interconectarea echipamentelor,
• conectarea echipamentelor la electroalimentare,
• interconectarea echipamentelor cu sistemele de comunicaţii și securitate,
• pornirea echipamentelor,
• instalarea produselor software conform cerințelor beneficiarului,
• teste de interconectare pentru fiecare legătură,
• marcarea cu etichete a fiecărui echipament şi conexiune conform cu
procedura de etichetare.
Toate echipamentele furnizate vor fi instalate în spațiile puse la dispoziție de
beneficiar.

c. Configurarea echipamentelor:
Toate echipamentele vor fi configurate de către furnizor conform arhitecturii și
specificațiilor de configurare agreate cu beneficiarul în urma workshop-urilor comune,
arhitectură ce va fi evidențiată în Raportul tehnic de ansamblu (HLD) și Raportul tehnic de
detaliu (LLD).
Furnizorul trebuie să asigure instalarea și configurarea tuturor serviciilor (DNS etc.)
necesare implementării întregii infrastructuri descrise în prezentul document, chiar dacă
acestea nu au fost solicitate în mod expres. Furnizorul va asigura fără costuri suplimentare
din partea beneficiarului toate licențele necesare implementării acestor servicii (sisteme de
operare etc.).
Pentru derularea activităților de testare este necesar ca beneficiarul să aprobe Raportul de
instalare și configurare.
11.3. Teste de verificare a produselor hardware și software instalate
În funcţie de documentele de mai sus (Raport tehnic de ansamblu, Raport tehnic de
detaliu și Raport de instalare și configurare),furnizorul va propune beneficiarului pentru a fi
agreate testele de verificare aferente funcţionării produselor hardware și software instalate.
Testele de verificare se vor finaliza cu următorul document:
● Raport de testare a instalării și configurării: reprezintă documentul prin
care beneficiarul atestă conformitatea instalării și configurării produselor
hardware și software furnizate, conform cerinţelor definite de beneficiar în
prezenta anexă și în cadrul workshop-urilor.
Furnizorul va pune la dispoziția Beneficiarului pe suport optic toate produsele software
solicitate prin prezenta anexă, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
11.4. Servicii de migrare
Derularea serviciilor de migrare a infrastructurii existente la nivelul beneficiarului este
condiționată ca în prealalabil, toate serviciile de implementare a infrastructurii IT&C din
prezenta anexă să fi fost efectuate cu succes de de către furnizor și recepționate de către
beneficiar.
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Serviciile de migrare a infrastructurii existente presupun derularea următoarelor
activități:
11.4.1. Analiza infrastructurii existente la nivelul beneficiarului
Această activitate presupune identificarea de către furnizor a tuturor elementelor de
infrastructură (servere, produse software, baze de date, roluri, interacțiuni, dependințe,
particularități, configurații etc) necesare documentării și elaborării Planului de migrare, în
scopul desfășurării activităților de migrare a infrastructurii existente.
Sistemele care fac obiectul transferului sunt:
- Sistem de mesagerie electronică
- Servere web din DMZ-ul existent al beneficiarului
- Servere web și aplicații din zona internă a beneficiarului
11.4.2. Elaborarea de către furnizor a unui Plan de migrare
Acest document va fi elaborat de către furnizor pe baza informațiilor obținute în urma
activității de analiză a contextului arhitectural, dar și a cerințelor definite de beneficiar în
cadrul caietului de sarcini și în workshop-uri, în scopul planificării activităților de migrare a
infrastructurii existente a beneficiarului. Furnizorul va descrie strategia, produsele software,
inclusiv scripturile și metoda(ele) folosite pentru realizarea transferului de date, activități
care se vor reflecta într-un capitol al documentului Plan de migrare.
Pentru derularea activităților de migrare este necesar ca beneficiarul să aprobe Planul
de migrare.
11.4.3. Migrare infrastructurii existente la nivelul beneficiarului
Serviciile de migrare a infrastructurii existente se vor desfășura pe baza Planului de
migrare, pe cât posibil fără întreruperea serviciilor furnizate și afectarea bunei funcționări a
acestora.
11.4.4. Efectuarea testelor de verificare a produselor migrate
Raportul de migrare reprezintă documentul întocmit de furnizor în legătură cu sistemele
migrate din infrastructura existent în infrastructura centrului de date, solicitată prin cerințele
din prezenta anexă. Acest document va conţine informaţii privind:
- sistemele migrate;
- tabele cu informații privind sistemele instalate și configurate;
- diagrama de interconectare a acestor sisteme în cadrul infrastructurii centrului de
date.
Pentru derularea activităților de testare este necesar ca beneficiarul să aprobe
documentul Raport de migrare. În baza Raportului de migrare aprobat de
beneficiar,furnizorul va propune beneficiarului pentru a fi agreate testele de verificare
aferente funcţionării sistemelor migrate
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12. INSTRUIRE
1

Furnizorul trebuie să ofere cursuri acreditate de instruire pentru personalul
care va utiliza soluția oferită. Propunerea trebuie să conțină o listă de cursuri
recomandate, o descriere a modului în care aceste cursuri vor fi furnizate.

2

Durata fiecărui curs parcurs nu va depăși 5 zile lucrătoare, iar intervalul dintre
cursuri va fi de cel puțin 5 zile lucrătoare.

3

Cursurile se vor desfășura după un program stabilit împreună cu beneficiarul,
astfel încât sa se poată asigura continuitatea activităților beneficiarului.

4

Toate activitățile necesare participării la cursuri vor fi asigurate de către
furnizor (transport, cazare, masă, după caz).

5

6

7

8

9

Activitățile de instruire se vor desfășura în limba română sau engleză.
Furnizorul de servicii de instruire va asigura echipamentele necesare pentru
susținerea activităților de instruire (laptop, PC, videoproiector, imprimantă,
cameră video, boxe, etc. - în funcție de tipul și formatul cursului).
Furnizorul va asigura materialele necesare pentru susținerea instruirii
(Caietul/manualul participantului, suportul de curs, alte materiale necesare
pentru derularea programelor de instruire conform programei de pregătire).
Furnizorul va asigura trainer atestat conform principiilor recomandate, după
caz, de furnizorul soluțiilor software care fac obiectul instruirii.
Furnizorul trebuie să ofere instruire acreditată de producătorul soluției de
Cloud, pentru un număr de minim 12 specialiști:
a) Instalarea, configurarea și administrarea soluției de virtualizare în Data
Center;
b) Instalarea, configurarea și administrarea soluției de Storage distribuit
(Software defined Storage);
c) Instalarea, configurarea și administrarea soluției de Networking
distribuit (Software defined Network);
d) Provizionare, management și automatizare pentru soluția de Cloud;
e) Utilizarea practică a instrumentelor specifice utilizării platformei de
Cloud;
f) Monitorizarea, măsurarea performanțelor și alte aspecte specifice
dezvoltării soluției cloud și utilizării eficiente a acesteia.
g) Curs Introductiv Tehnologii si Retele din Data Center
h) Curs Proiectarea infrastructurii de rețea din Data Center
i) Curs Implementarea infrastructurii de rețea din Data Center
Pentru aceste cursuri furnizorul va asigura înscrierea la examenele de
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certificare aferente fiecărui modul parcurs.
Furnizorul trebuie să ofere instruire pentru soluția SAN ofertată, pentru un
număr de minim 12 specialiști.

10

Subsistemul radio
Specificaţii pentru sesiunea de pregătire a personalului pentru instalarea
echipamentelor
Instalarea link-urilor se realizează în cadrul procesului de instruire în condiţii
outdoor sau (alternativ) de laborator, caz în care furnizorul trebuie să asigure
ghiduri de undă / cuploare / atenuatoare RF pentru emularea interfeţei radio.
Furnizorul trebuie să asigure:
a. Link radioreleu care să conţină toate tipurile de IDU (Hub/Ring site,
Protected Access site şi Access site), antene 0,6m single & dual pol. cu kit-urile
de instalare eferente;
b. Două surse de alimentare -48Vcc;
c. Două eclatoare;
d. Cablu coaxial, conectori;
e. Bandă izolatoare, mastic etc.
f. Aplicaţie de management;
g. Orice alte elemente necesare.
h. Număr participanţi: 10.
i. Durată pentru o sesiune de pregătire: 3 zile (24 ore).
Obiective
a. Prezentarea generală a echipamentelor;
b. Prezentarea detaliată a tuturor conectorilor utilizaţi pentru instalarea
echipamentelor şi a modului de lucru cu aceştia;
c. Prezentarea detaliată a tuturor cablurilor utilizate pentru instalarea
echipamentelor şi a modului de lucru cu acestea;
d. Prezentarea detaliată a tuturor sculelor şi instrumentelor specifice utilizate
pentru instalare;
e. Prezentarea detaliată a eclatoarelor utilizate pentru protecţia
echipamentelor şi a modului de instalare a acestora;
f. Instalarea echipamentelor indoor;
g. Instalarea echipamentelor outdoor;
h. Prezentarea detaliată a sistemelor de fixare a antenelor;
i. Instalarea şi alinierea echipamentelor;
j. Punerea în funcţiune a echipamentelor.
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Toate prezentările susţinute în cadrul sesiunii de pregătire trebuie să fie atât
teoretice cât şi practice.
Fiecare sesiune de pregătire se finalizează prin emiterea pentru fiecare
participant a unui certificat care atestă însuşirea aspectelor prezentate.
Specificaţii pentru sesiunea de pregătire a personalului pentru operarea şi
mentenanţa echipamentelor
Furnizorul trebuie să asigure:
a. Link radioreleu care să conţină toate tipurile de IDU (Hub/Ring site,
Protected Access site şi Access site), antene 0,6m single & dual pol. cu kit-urile
de instalare eferente;
b. Două surse de alimentare -48Vcc;
c. Două eclatoare;
d. Cablu coaxial, conectori;
e. Bandă izolatoare, mastic etc.
f. Aplicaţie de management;
g. Orice alte elemente necesare.
Număr participanţi: 10.
Durată pentru o sesiune de pregătire: 5 zile (40 ore).
Pregătirea se realizează pe link-uri funcţionale. Instalarea link-urilor se
realizează de către Furnizor înaintea procesului de instruire
Obiective:
a. Descrierea detaliată a echipamentelor;
b. Configurarea echipamentelor;
c. Punerea în funcţiune a echipamentelor;
d. Utilizarea aplicaţiei de management;
e. Proceduri de diagnosticare;
f. Proceduri de mentenanţă;
g. Proceduri de upgrade firmware pentru echipamente.
Toate prezentările susţinute în cadrul sesiunii de pregătire trebuie să fie atât
teoretice cât şi practice.
Sesiunea de pregătire se finalizează prin emiterea pentru fiecare participant a
unui certificat care atestă însuşirea aspectelor prezentate.

11

Securitate cibernetică
1. Cursuri administrare echipamente pentru un număr de 12 cursanți.
● Fiecare tip de echipament livrat (excepție echipamentul de
contramăsuri și serverul syslog) va beneficia de un curs de
administrare.
● Fiecare curs va avea minim 12 ore (2 zile) și va include toate aspectele
necesare bunei administrări a echipamentului în contextul deservirii
infrastructurii de securitate cibernetică DMZ a Centrului de Date.
● Cursurile se vor desfășura într-o locație aleasă de furnizor și vor include
suportul de curs, echipamente de laborator cât și alte accesorii
necesare bunei desfășurări a acestuia (ex.: proiector, stick-uri memorie
etc.).
● Va fi inclus bufet și masă de prânz pentru fiecare cursant.
2. Curs specific de securitate cibernetică avansată (tip CEH) pentru un număr
de 12 cursanți care să cuprindă (dar fără a se limita la) următoarele aspecte:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
●
●

Introducere în ethical hacking
Footprinting și recunoaștere
Scanarea rețelelor
Analiza vulnerabilităților
System hacking
Amenințări malware
Sniffing
Inginerie socială
Denial-of-Service
Deturnarea sesiunilor
Tehnici de ocolire IDS
Firewall-uri și honeypot-uri
Hacking servere web
Hacking aplicații web
Injectare SQL
Hacking rețele wireless
Hacking platforme mobile
Hacking IoT
Criptografie
Curs va dura minim 40 ore
Posibilitate de atestare recunoscută în urma susținerii examenului
specific. Se va pune la dispoziția cursanților vouchere de examen.
● Cursurile se vor desfășura într-o locație aleasă de furnizor și vor include
suportul de curs, echipamente de laborator cât și alte accesorii
necesare bunei desfășurări a acestuia (ex.: proiector, stick-uri memorie
etc.).
● Va fi inclus bufet și masă de prânz pentru fiecare cursant.

13. GARANȚIE ȘI SUPORT
Achizitorul efectuează recepţia cantitativă sau calitativă a produselor la destinaţia finală
a produselor, în prezenţa unui reprezentant al furnizorului, cu respectarea legislaţiei în
vigoare, întocmind în acest sens un proces – verbal de recepţie.
Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul să-l respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului, de a înlocui produsele refuzate, sau de a face toate modificările necesare
pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice şi caietului de sarcini.
13.1. GSSSAT (Garanție, Suport și Subscripție Software și Asistență Tehnica)

1

GSSSAT (garanţie, suport, subscripție software şi asistenţă tehnică) 36 de luni
garanție de la data aprobării/semnării, fără obiecțiuni, a procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor de către beneficiar.
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2

Furnizorul va trebui să garanteze pentru, calitatea şi performanţele fiecărui
echipament livrat şi recepţionat şi/sau după caz a suportului tehnic. În cazul
în care producătorii oferă perioade de GSSSAT mai mari decât perioada
minimă indicată de beneficiar, perioadele ofertate pentru componentele
sistemului vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători.

3

Este obligatorie precizarea în ofertă a datelor de contact pentru asigurarea
GSSSAT. GSSSAT vor fi prestate de furnizor sau de către partenerii de service
acreditați și desemnați de către acesta. Furnizorul va prezenta în ofertă
modalitatea de asigurare a GSSSAT și, după caz, identitatea partenerului de
service acreditat.

4

Furnizorul va asigura pe toată perioada de GSSSAT posibilitatea de acces la
centrele de suport și resurse tehnice ale producătorului licenţelor software.

5

Furnizorul va asigura pe toată perioada de GSSSAT acces bazat pe credențiale
de autentificare la resursele extinse de informaţii tehnice de pe Internet
(knowledge base), specifice producătorului produselor ofertate.

6

Remedierea defecțiunilor hardware, în cazul în care nu este posibilă
readucerea la parametrii inițiali a echipamentelor, se va face prin înlocuirea
componentelor defecte cu componente noi cu caracteristici tehnice cel puțin
egale cu cele înlocuite.

7

Echipamentele defectate în termenul de garanţie se remediază prin grija şi pe
cheltuiala furnizorului.

8

Sesizarea defecțiunii se poate transmite de către beneficiar prin aplicație de
ticketing (soluție de help desk), e-mail sau fax către punctul de contact
stabilit.

9

Toate costurile aferente reparării/înlocuirii produselor defecte intră în
sarcina furnizorul.

10

Indiferent de defectul produsului ofertat ce necesită, dacă este cazul, a fi
înlocuit în perioada de garanție, mediile de stocare de date de tip HDD, SSD
sau orice alt mediu (indiferent de echipamentul în care este instalat), nu se
vor returna furnizorului.

11

În urma remedierii, reinstalarea și reconfigurarea echipamentelor se va face
la sediul/sediile beneficiarului.

12

După efectuarea reparaţiei şi punerea în funcţiune a echipamentului, între
furnizor şi beneficiar se va întocmi un proces-verbal de remediere a
defecţiunii. Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada
scursă de la data înștiințării furnizorului și până la repunerea în funcţiune a
sistemului în parametrii normali de funcţionare.
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13

Serviciile de suport hardware/software vor fi asigurate de furnizor prin
personal certificat/autorizat.

14

Dacă în perioada desfășurării achiziției/implementării proiectului unele
produse ofertate inițial (echipamente hardware/produse software) devin
end-of-life/end-of-sale/end-of-support, furnizorul trebuie să le înlocuiască cu
produse care să asigure minim funcţionalităţile şi performanţa produselor
ofertate iniţial, fără costuri adiționale din partea beneficiarului.

13.2. Subscripție și suport pentru componentele software
În această perioadă, furnizorul se angajează să asigure:

1

Majorarea perioadei de subscripție și suport cu timpul de nefuncționare a
produselor
software
instalate,
respectiv
soluției
software
dezvoltate/configurate.

2

Remedierea oricărei neconcordanțe a produselor (soluției) software față de
cerințele enunțate în Caietul de sarcini și/sau definite/detaliate în perioada
de analiză/proiectare a sistemului sau descoperite în exploatarea curentă în
faza de producție.

3

Rezolvarea bug-urilor care nu au fost identificate
implementării/testării și care apar în faza de producție.

4

Întreținerea și buna funcționare a sistemului furnizat în parametrii agreați
(funcțional, performanță, disponibilitate, integritatea datelor etc.).

5

Instalarea/configurarea de noi versiuni ale aplicațiilor în urma efectuării
corecțiilor.

6

Actualizarea manualelor de utilizare, administrare și altor documente în urma
efectuării corecțiilor.

7

Pentru produsele software COTS livrate, furnizorul va pune la dispoziție toate
patch-urile care duc la fixarea unor probleme și va asigura accesul la ultima
versiune a produselor ofertate.

8

Furnizorul va aplica pe toată durata garanției produselor, toate patch-urile
care duc la fixarea unor probleme sau facilități de care utilizatorul are nevoie.
Această operație se face de comun acord cu beneficiarul, fără a afecta
stabilitatea/funcționalitatea soluției.

9

În perioada de garanție, furnizorul va notifica și va pune la dispoziția
Beneficiarului toate upgrade-urile apărute pentru soluția livrată în vederea
funcționării acesteia în conformitate cu specificațiile tehnice ale
componentelor de sistem.
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în

timpul

10

Transferul de cunoștințe de la furnizor către echipa beneficiarului cu privire la
actualizările aduse soluției și la activitățile de administrare aferente soluției
implementate.

11

Serviciile de instalare și configurare a componentelor de sistem vor fi
asigurate de furnizor prin personal certificat/autorizat.

12

Asigurarea materialelor necesare pentru desfășurarea activităților de
intervenție, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

13

Licențele software ofertate trebuie să aibă drept de utilizare acordat life-time
(pentru o perioadă nedeterminată de timp).

14

Asistenţa și suportul tehnic asigurat de furnizor este de tipul:
● on site (numai la sediul beneficiarului)
● telefonic/pe e-mail/aplicație de ticketing (soluție de help desk).

13.3. Suport tehnic
Suportul tehnic este oferit de furnizor atât pentru produsele/modulele utilizate în
dezvoltarea/configurarea sistemului informatic cât și pentru platforma hardware și
infrastructura software a sistemului implementat. În perioada de garanție, furnizorul va
asigura următoarele servicii:

1

Suport tehnic și sprijin pentru trecerea în producție a soluției livrate; –
specialiștii cheie din echipa de implementare vor asigura suport on-site la
darea în producție (asistență în productie) pe o perioadă de minimum 10 zile.
Lista acestor specialiști va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul.

2

Asistență și suport tehnic după lansarea în producție a sistemului, pe
perioada garanției.

3

Suport tehnic/sprijin și transfer de cunoștințe de la furnizor către echipa
Beneficiarului pentru utilizarea, administrarea soluției livrate.

4

Suport pentru echipa tehnică a Beneficiarului în investigarea problemelor
apărute în funcţionarea soluției implementate.

5

Servicii de HelpDesk (cu administrarea priorităților de deranjament, rapoarte
de deranjamente și corelarea erorilor).

6

Suportul pentru componentele de sistem se va asigura de către furnizor prin
personal certificat/autorizat de producător.
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13.4. SLA (Service Level Agreement)
În cadrul SLA-ului, furnizorul va acorda următoarele servicii de suport:
1

Servicii de Help Desk.

2

Rapoarte de deranjamente şi remedierea problemelor.

3

Administratorul de Servicii al furnizorului va administra şi monitoriza
incidentele.

4

Administratorul de Servicii al furnizorulului va lua legătura cu persoana
desemnată ca punct de contact din partea beneficiarului, pentru analiza
stărilor incidentelor deschise.

5

Administratorul de Servicii al furnizorulului va răspunde tuturor întrebărilor
legate de incidente.

6

Administratorul de Servicii al furnizorulului va înregistra incidentele raportate
de către utilizatorii Beneficiarului, precum și transmiterea confirmării
soluționării incidentului semnalat, în urma rezolvării acestuia.

7

Administratorul de Servicii al furnizorulului va înregistra incidentele raportate
de către utilizatorii soluției, precum și transmiterea confirmării soluționării
incidentului semnalat, în urma rezolvării acestuia (este vorba atât despre
incidentele care apar la nivelul aplicațiilor, cât și despre incidentele care
afectează bazele de date sau infrastructura hardware/ software).

8

Administratorul de Servicii al furnizorulului va marca finalizarea cererii şi
comunicarea modalității de soluționare completă și definitivă a cererii către
Beneficiar.

9

Problemele ridicate de Beneficiar vor fi înregistrate de către specialiști ai
furnizorulului, în cadrul unei aplicații de ticketing pusă la dispoziție de
furnizor pentru a ajuta Beneficiarul în rezolvarea problemelor apărute.

10

Suportul va fi asigurat conform SLA.

11

Furnizorul va asigura diagnosticarea unui incident pentru determinarea
problemei de bază.

12

Furnizorul va efectua toate activitățile necesare pentru remedierea
problemelor constate ca urmare a raportării de către Beneficiar a
incidentelor, conform nivelelor SLA stabilite.
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13

Furnizorul va monitoriza în permanență incidentul până la închiderea
acestuia.

14

Beneficiarul va avea acces la aplicația de ticketing pentru a monitoriza
incidentele.

15

Serviciile (SLA) presupun preluarea de cereri de suport tehnic prin
telefon/fax/e-mail/aplicație de ticketing.

16

Serviciile (SLA) presupun soluţionarea cererii de suport tehnic.

17

Serviciile (SLA) presupun escaladarea la nivelul superior de suport în cazul în
care nu se poate rezolva cererea telefonic.

18

Serviciile (SLA) presupun marcarea finalizării cererii şi comunicarea către
Beneficiar.

19

Activitățile efectuate de către furnizor în cadrul serviciilor de suport tehnic,
presupun comunicarea către Beneficiar a posibilelor rezolvări ale erorilor, a
defectelor care împietează asupra bunei funcţionări în parametrii optimi a
sistemului şi, după caz, intervenţia nemijlocită, exclusiv la sediul
Beneficiarului, a experţilor furnizorului atunci când este evident faptul că
disfuncționalitatea apărută în sistem este ca urmare a unor erori de
configurare sau de funcționare ale componentelor sistemului implementat.

20

Furnizorul va lua toate măsurile administrative şi logistice pentru asigurarea
timpilor de intervenţie şi de soluţionare specificaţi în prezentul SLA şi va
prezenta în cadrul ofertei tehnice modalităţile prin care va putea oferi
serviciile la nivelul şi în intervalul de timp solicitate.

21

Neîncadrarea în parametrii de disponibilitate şi de continuitate a funcţionării
serviciilor de garanție şi suport tehnic, depăşirea timpilor de intervenţie şi de
soluţionare a problemelor, neîndeplinirea cantitativă şi calitativă a serviciilor
în perioadele de timp definite, lipsa de reacţie la solicitările de suport tehnic
precum şi nesoluţionarea acestora atrage după sine aplicarea de penalităţi
conform contractului.

22

Pe tot parcursul tratării unei probleme, furnizorul va asigura trasabilitatea
acţiunilor întreprinse de către echipa de suport tehnic, inclusiv a momentelor
de timp în care aceste acţiuni au fost stabilite/desfăşurate. Pentru o corelare
consistentă şi o mapare a incidentelor critice/majore şi repetitive se va păstra
un istoric al tuturor problemelor semnalate, inclusiv al modalităţilor de
soluţionare a acestora, la Administratorul de Servicii al furnizorului, acestea
putând fi consultate online de către Beneficiar.
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23

Suportul tehnic va fi furnizat la sediul Beneficiarului sau telefonic/e-mail/
aplicație de ticketing. Dacă soluţionarea problemei se realizează prin
intervenţia experţilor furnizoruluil la sediul Beneficiarului, aceasta se va
realiza în prezenţa Beneficiarului.

24

În cazul incidentelor cu nivel de severitate 1 și 2, în cazul unor defecte
hardware justificate temeinic de către furnizorul, soluția provizorie va fi
menținută în stare de funcționare până la implementarea soluției finale, dar
nu mai mult de 15 zile.

25

Furnizorii vor descrie detaliat, în oferta tehnică, modalitatea de asigurare a
garanției și suportului tehnic pentru toate componentele livrate.
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Niveluri de severitate (impact)

Timp de
răspuns

Timpi de intervenţie pe niveluri de
severitate

Diagnosticare

Soluţie
provizorie

Soluţie
finală

Nivelul de severitate 1
Impact critic / Sistem inaccesibil:
Beneficiarul este în imposibilitatea de
a utiliza cel puţin una din
componentele principale ale
sistemului, rezultând un impact critic
asupra disponibilităţii, securităţii şi
performanţei sistemului implementat.
Această stare necesită o soluţie
imediată.

1 oră

3 ore

8 ore

24 ore

Nivelul de severitate 2
Impact semnificativ/major: Sistemul
suferă o pierdere masivă a
funcţionalităţii, funcţiile importante
ale sistemului nefiind accesibile sau cu
timpi mari de răspuns. Problema
împiedică desfășurarea în condiții
normale a activităţii utilizatorilor.

1 oră

4 ore

24 ore

48 ore

Nivelul de severitate 3
Funcţionalitățile sistemului sunt
afectate minor. Impactul asupra
disponibilităţii, securităţii şi
performanţei sistemului nu este
major, dar este necesară o rezolvare a
problemei apărute. Impactul
reprezintă un inconvenient care
necesită soluţii alternative pentru
refacerea funcţionalităților.

2 ore

24 ore

48 ore

96 ore
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Nivelul de severitate 4
Impact minim: O componentă
neesenţială este nefuncţională,
cauzând un impact minim sau
Beneficiarul solicită o informație/ o
îmbunătăţire a funcţionalităţii
componentelor de sistem sau
documentaţie clarificatoare cu privire
la acestea. Rezultatul este o eroare
minoră care nu împiedică
desfășurarea în bune condiţii a
activităţii utilizatorilor.

8 ore

24 ore

2 ore

120 ore

Timp de răspuns – intervalul de timp în care furnizorul va transmite confirmarea
primirii cererii de asistență tehnică şi înregistrarea solicitării Beneficiarului.
Diagnosticare – intervalul de timp necesar pentru identificarea cauzelor care au
produs problemele de funcţionare ale sistemului, calculat din momentul notificării
incidentului.
Soluția provizorie - intervalul de timp necesar pentru a asigura funcţionalităţile
sistemului informatic, calculat din momentul notificării incidentului și până la închiderea
acestuia.
Soluția finală - intervalul de timp necesar pentru a aduce sistemul la parametrii
normali de funcționare și disponibilitate, calculat din momentul notificării incidentului și
până la închiderea acestuia.
Aplicație de ticketing (soluție de help desk): Problemele ridicate de Beneficiar vor fi
înregistrate de către specialiști ai furnizorului, în cadrul unei soluții de tip HelpDesk, pe
perioada suportului tehnic. Serviciul de helpdesk al furnizorului va asigura asistență tehnică,
diagnosticare, soluții de rezolvare a defecțiunilor/avariilor și va utiliza un instrument de
înregistrare și de management al incidentelor care va înștiința Beneficiarul asupra stadiului
rezolvării problemei, astfel încât acesta să poată controla în mod independent performanța
serviciilor de suport și respectarea criteriilor de performanță solicitate. Furnizorii vor descrie
în mod detaliat modalitatea propusă pentru organizarea și furnizarea serviciilor de suport în
perioada de garanție. În ultimele 30 de zile ale perioadei de garanție, furnizorul va realiza un
transfer (handover) al procedurilor de suport către Beneficiar. Acest proces va include
proceduri pentru managementul configurației sistemului, precum și recomandări în vederea
organizării structurii de suport a Beneficiarului.
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14. RECEPȚIA ECHIPAMENTELOR TIC ȘI A PRODUSELOR SOFTWARE
14.1. Recepţia cantitativă a echipamentelor livrate
După fiecare livrare, reprezentanţii Furnizorului şi ai Achizitorului vor proceda la
efectuarea recepţiei cantitative. Recepţia cantitativă a echipamentelor livrate va fi efectuată
la depozitul Achizitorului, în maximum cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data sosirii
echipamentului la depozitul Achizitorului, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la
data livrării.
Recepţia cantitativă va consta în verificarea şi inventarierea cantitativă a
echipamentelor furnizate.
La recepţia cantitativă Furnizorul va preda Achizitorului certificatul de calitate pentru
fiecare echipament de resortul TIC furnizat. De asemenea, Furnizorul va preda Achizitorului
lista tuturor reperelor care constituie un echipament (conţinutul fiecărui complet), cu seria
fiecărei componente în parte, document care va sta la baza carnetului de service.
Recepția cantitativă se va finaliza cu încheiere unui proces-verbal de recepție semnat
de ambele părți, în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte).
Recepția cantitativă a produselor se va efectua fără costuri suplimentare pentru
autoritatea contractantă, de către o comisie formată din reprezentanții furnizorului și ai
achizitorului.
14.2. Recepţia calitativă a echipamentelor livrate, a produselor software livrate și a
sistemelor migrate
Procesul de acceptanță se face în baza Testelor de verificare a produselor hardware și
software instalate descrise la cap. 11.3. Acceptanța sistemului va fi agreată de beneficiar
după parcurgerea cu succes a Raportului de testare a instalării și configurării descris la cap.
11.3 și a testelor de verificare aferente funcţionării sistemelor migrate descrise la cap. 11.4
(derularea serviciilor de migrare a infrastructurii existente la nivelul beneficiarului).
Derularea serviciilor de migrare a infrastructurii existente la nivelul Achizitorului este
condiționată ca în prealalabil, toate serviciile de implementare a infrastructurii IT&C din
prezenta anexă să fi fost efectuate cu succes de de către Furnizor și recepționate de către
Achizitor, respectiv parcurgerea cu succes a Raportului de testare a instalării și configurării
descris la cap. 11.3.
Recepţia calitativă a echipamentelor livrate, a produselor software livrate și a
sistemelor migrate se consideră finalizată odată cu semnarea Procesului verbal de recepție
la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției, de către reprezentanţii Achizitorului şi
Furnizorului.
În cazul în care la recepţie se constată neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor din
specificaţiile tehnice şi caietul de sarcini, inclusiv promovarea testelor sistemului informatic,
se va proceda la consemnarea neconformităţilor în documentul cu rezultatele şi concluziile
testelor efectuate.
După remedierea de către furnizor a tuturor neconformităţilor constatate, se
procedează la repetarea operaţiunilor de verificare, la o dată stabilită de comun acord.
Remedierea neconformităţilor constatate şi repetarea operaţiunilor de verificare a
îndeplinirii cumulative a condiţiilor din specificaţiile tehnice şi caietul de sarcini, se va
efectua fără a depăşi termenele prevăzute în Caietul de sarcini şi fără costuri suplimentare
din partea achizitorului
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15. ELEMENTE DE VIZIBILITATE
Furnizorul trebuie să ia toate măsurile necesare asigurării vizibilităţii fondurilor
finanţate de Uniunea Europeană. Aceste măsuri trebuie să fie în acord cu regulile de
implementare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Competitivitate (POC), în
conformitate cu Manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării.
Pentru asigurarea vizibilității acțiunii de finanțare a contractului de furnizare de către
Uniunea Europeană, pe echipamente se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un
autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii
Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De
asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului, menţiunea „Proiect cofinanţat din Fondul European Dezvolare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020” şi o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să
sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din instrumente structurale, după caz. Pentru
produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de
vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind
opţionale.
Toate documentele, livrabilele, rapoartele vor avea inscripția Contract RO – POC No.
………., va conține sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și cea a
Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoțite de mențiunea „Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”,
fondurile utilizate, numele contractului, codul contractului sau referințe
(livrabil/raport/plan). Se vor utiliza indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală
pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.
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