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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice (MFP), cu sediul în Bucureşti, Bdul.Libertății nr.16, 
sector 5,  telefon: 021.226.24.00, fax: 021.316.57.58, inițiază o procedură de consultare a 
pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea achiziționării de ”Servicii de 
dezvoltare a modului de calcul TARIC-RO”. 

În acest context, autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire 
la următoarele: 

a) adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul 
de consultare a pieţei: www.mfinante.gov.ro, în cadrul secțiunii ”Achiziții publice”; 

b) descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, 
financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în 
raport cu care se organizează respectiva consultare:  

Prin dezvoltarea modulului de calcul TARIC-RO se dorește integrarea în SIIV și 
compatibilitatea la nivel de bit cu restul componentelor SIIV (dezvoltare în aceeași 
tehnologie), iar baza de date aferentă să poată fi integrată pe același echipament cu 
celelalte baze de date existente la nivelul SIIV. Astfel, se impune migrarea acestuia pe o 
nouă platformă tehnologică bazată pe instrumente Oracle (PlSql, APEX) care sunt incluse 
în licențele bazei de date existente, pentru a putea fi complet integrat în SIIV, ușor de 
actualizat conform cerințelor/modificărilor solicitate de serviciul de specialitate din cadrul 
DG TAXUD. Prin această rescriere a codului sursă la nivel de bit se facilitează schimburile 
de date cu aplicațiile de import-export (RCDPS și ECS-RO), respectând reguli și principii 
unitare. Dezvoltarea prin rescrierea codului sursă și migrarea pe o nouă platformă 
tehnologică a modulului de calcul TARIC-RO reprezintă o necesitate care contribuie în 
mod semnificativ la îndeplinirea cerinţelor comunitare privind disponibilitatea și 
continuitatea Sistemului Informatic Integrat Vamal. 

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor 

 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de dezvoltare software a 
modulului de calcul TARIC-RO. 

Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor 

 Dezvoltarea modulului de calcul TARIC-RO, testatarea și integrarea în SIIV astfel 
încât să fie asigurată și compatibilitatea cu tehnologia existentă la nivelul SIIV; 

 Asigurarea funcționării sistemului TARIC-RO în conformitate cu toate cerințele DG 
TAXUD și cerințele naționale, inclusiv reducerea eforturilor în actualizarea şi 
exploatarea sistemului. 
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c) aspectele supuse consultării:  

 Obținerea de informații / recomandări cât mai relevante cu privire la cerințele 
minime din caietul de sarcini în vederea îmbunătățirii acestora; 
 Obținerea de informații referitoare la efortul estimat pentru fiecare activitate/ 

pentru întreg proiect;  
 Obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest 

sens se solicită oferte indicative de preț, precum și detalierea pe activitățile descrise 
în caietul de sarcini, inclusiv un tarif mediu zi-om aplicat de operatorii economici. 
 
d) termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici 

interesați în cadrul procesului de consultare: 29.09.2020.  

Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa elena.bacneanu@mfinante.gov.ro. 
e)  descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în 

care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia 
autorităţii contractante: având în vedere contextul generat de pandemia Covid19, 
consultarea se va realiza exclusiv prin mijloace electronice. 

f) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 05.10.2020 

 
Persoana de contact: Elena BĂCNEANU, expert superior, tel: 021.226.24.00, e-

mail: elena.bacneanu@mfinante.gov.ro. 

Cu deosebită consideraţie, 

 

 
 
Director general adjunct,  
Simion ILIE 
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Cristina DUMITRICĂ 
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