
  

 

 

ERATĂ la procedura de achiziție 
ERRATA to the procurement documentation 

 
Transport modulație radio over IP 

Modernizarea și eficientizarea rețelei de 
transport modulație pentru emițătorii de 

radiodifuziune 
 

PROIECT AoIP 
3 LOTURI 

 
Ref: Caiet de Sarcini - LOT 1 
 
 
În cuprinsul Documentației de achiziție, 
Caiet de Sarcini AoIP, LOT 1, varianta 
în limba engleză, document ”Caiet de 
sarcini AoIP_Echipamente de transport 
si accesorii LOT 1_ENG.docx”, care a 
fost publicată în data de   03 noiembrie 
2020 pe site-ul www.radiocom.ro, s-a 
identificat o eroare de redactare, motiv 
pentru care se impune următoarea 
corecție: 
 
1. Se corectează în documentul 
Caiet de sarcini AoIP_Echipamente de 
transport si accesorii_LOT 1_ENG.docx, 
Cap. VI.TECHNICAL 
REQUIREMENTS, 
Paragraf : 
„SPECIFIC TECHNICAL 
REQUIREMENTS FOR TECHNICAL 
SUPPORT AND WARRANTY” 
Punctul 5, astfel: 
A fost: 
5.  24/7/365 software configuration 

support 
Se corectează în: 
5.  8/5/365 software configuration 

support 
 

Radio modulation transport over IP 
Modernization and efficiency 

improvement of the modulation 
transmission network for radio 

transmitters 
AoIP PROJECT  

 3 LOTS 
 
Ref:   The technical requirements 
document - LOT 1 
 
In the contents of the Procurement 
Documentation, The technical 
requirements document - LOT 1,  
the English version, the document ”Caiet 
de sarcini AoIP_Echipamente de 
transport si accesorii_LOT 
1_ENG.docx”, which was published on 
November 3, 2020 on the website 
www.radiocom.ro, an editorial error 
was identified, this is why the following 
correction must be made: 
1. It is corrected in the document 
Caiet de sarcini AoIP_Echipamente de 
transport si accesorii_LOT 1_ENG.docx,  
Cap. VI.TECHNICAL 
REQUIREMENTS 
Paragraph: 
„SPECIFIC TECHNICAL 
REQUIREMENTS FOR TECHNICAL 
SUPPORT AND WARRANTY” 
Point 5, so: 
It was: 
5.  24/7/365 software configuration 

support 
It is corrected in: 
5.  8/5/365 software configuration 

support 
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PREȘEDINTE COMISIA DE EVALUARE 
EVALUATION COMMISSION CHARMAN 

Adrian ABUNEI  
 
 
 
 
 

Prezenta erată este dată pentru a fi în 
concordanță documentul Caiet de sarcini 
AoIP_Echipamente de transport si 
accesorii_LOT 1_ENG.docx 
cu varianta în limba română. 
 
Precizare suplimentară: 
 
24/7/365 înseamnă: 
24 ore pe zi/  7 zile pe săptămână/ 365 
zile pe an 
 
8/5/365 înseamnă: 
8 ore pe zi/ 5 zile lucrătoare pe 
săptămână/ 365 zile pe an 
 
 

The present error is given to be in 
accordance the document Caiet de sarcini 
AoIP_Echipamente de transport si 
accesorii_LOT 1_ENG.docx 
 with the Romanian version. 
 
Additional clarification: 
 
24/7/365 means: 
24 hours a day / 7 days a week / 365 days 
a year 
 
8/5/365 means: 
8 hours a day / 5 working days a week / 
365 days a year 
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