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Nr.725.085/25.09.2020 
 
 

RAPORT 
privind rezultatul consultării de piață în vederea realizării achiziției de”Servicii de 
dezvoltare software pentru reproiectarea și optimizarea sistemului informatic – 

VIES_RO”. 

 

1. Informații preliminare 

Autoritatea contractantă a publicat pe site-ul propriu www.mfinante.gov.ro, în cadrul 
secțiunii”Achiziții publice”, Anunțul de consultare a pieței nr. 724.086/07.09.2020 și în SEAP Anunțul 
de consultare a pieței nr. MC1011700/07.09.2020. 

Totodată, au fost transmise e-mailuri către 15 operatori economici de profil. 

2. Aspectele supuse consultării:  
� obținerea de informații/recomandări cât mai relevante referitoare la cerințele minime din caietul 

de sarcini (anexat), în vederea îmbunătățirii acestora; 
� obținerea de informații referitoare la efortul estimat pentru fiecare activitate / pentru întreg 

proiectul; 
� obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest sens se solicită 

oferte indicative de preț, precum și detalierea efortului pentru fiecare din activitățile descrise în 
caietul de sarcini, inclusiv un tarif mediu/zi/om aplicat de operatorii economici interesați. 

3. Participanți la consultare 

Până la termenul limită, 21.09.2020, a fost primită o singură propunere din parteaORACLE 
ROMÂNIA SRL. 

4. Modalitatea de desfăşurare a consultării 

Având în vedere contextul generat de pandemia Covid-19, îngrijorările cu privire la riscul 
infectării cu noul virus SARS Cov-2, precum și interzicerea organizării de întâlniri cu publicul în cadrul 
MFP, procesul de consultare a pieței s-a realizat în scris și on-line prin intermediul Microsoft Teams, în 
conformitate cu precizările din anunțul privind consultarea pieței. 

5. Observații/sugestii ale operatorilor economici cu privire la cerințele caietului de 
sarcini supus consultării  
 

Nr. 
crt. Observații / Sugestii operatori economici Răspuns autoritate contractantă 

1.  
Operatorul economic a avut nelămuriri cu privire 
la detalierea artefactelor din aplicația curentă: 
număr de forme, rapoarte, tabele + dimensiune 
baza de date. 

În cadrul VIES sunt 120 de forme și 80 de 
rapoarte. Baza de date are acum fizic 800 
GB. 

2.  

Operatorul economic a precizat că în efortul 
estimat transmis nu a inclus o activitate de 
migrarea datelor din sistemul actual în viitorul 
sistem. S-a făcut presupunerea că modelul de 

În principiu, se va face doar migrarea 
tehnologică la versiunea superioară a 
bazei de date.Totuși, dacă în activitatea 
de analiză se ajunge la concluzia că, în 
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date nu se va schimba.  vederea optimizarii bazei de date, este 
necesară o reproiectare a acesteia, 
atunciprestatorul va avea în vedere și  o 
migrarea a datelor. 

3.  

Operatorul economic consideră că la fiecare 
dintre experți trebuie detaliată experiența 
specifică astfel: 
Experiența specifică = în rolul de <denumirea 
expertului> în minim trei proiecte care înglobate 
să conțină următoarele activități: 
a) migrare/upgrade de baza de date Oracle 
inclusiv cu optimizarea bazei de date  
b) dezvoltare de software 
c) implementare soluție Disaster Recovery la 
nivel de aplicație/baza de date demonstrată prin 
documente doveditoare: contracte de muncă, 
contracte de colaborare, contracte de prestări 
servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări 
sau alte documente similare. 

Autoritatea Contractantă va analiza 
propunerile vis a vis de cerințele pentru 
experți deja formulate în CS și va lua o 
decizie. 

 

4.  

La fiecare expert unde se solicită competențe, 
acestea să fie dovedite prin certificări 
recunoscute internațional sau de către un 
producator software: 
 
3. La expertul administrator de baza de date 
Oracle propunem următoarele competențe: 
Competență în optimizarea bazelor de date 
Oracle dovedită prin certificare tehnică 
recunoscută de producătorul software. 
Competență în administrarea bazelor de date 
Oracle dovedită prin certificare tehnică 
recunoscută de producătorul software. 
Competența în soluția de clusterizare la nivelul 
bazelor de date Oracle dovedită prin certificare 
tehnică recunoscută de producătorul software. 
Competența în securizarea bazelor de date 
Oracle dovedită prin certificare tehnică 
recunoscută de producătorul software. 
 

Autoritatea Contractantă va analiza 
propunerile vis a vis de cerințele pentru 
experți deja formulate în CS și va lua o 
decizie. 

 

5.  

Având în vedere că acesta va fi un contract de 
prestări servicii, probabil că se va face un 
punctaj. Printre altele, la punctaj ar putea să fie 
niște grile care să se refere la experiența 
specifică. Astfel, puteți să acordați pentru 
experiența specifică: 
- 0 puncte celor care respecta cerințele minime 
din caiet per expert 
- 3 puncte celor prezintă minim 6 contracte per 
expert 
- 6 puncte celor care prezintă minim 9 contracte 
per expert 

Există deja o grilă propusă, dar se va 
analiza propunerea în urma căreia 
Autoritatea Contractantă va lua o decizie. 
 

 
6. Încadrarea soluțiilor propuse în valoarea estimată a achiziției 
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Autoritatea contractantă consideră că pentru unele activități efortul estimat este prea mare (ex. A4 și 
A5) și a cerut o detaliere a modului în care s-a ajuns la acele estimări. 

Răspuns OE – a pornit de la consultarea ORACLE Ungaria care a făcut versiunea inițială a aplicației. 
Strict legat de activitățile menționate – pentru A4 – punerea în producție – efortul calculat a fost că vor 
fi necesari 4 oameni cu roluri specifice (infrastructura, baze de date, interfață grafică, integrare cu alte 
sisteme, etc) pe perioada lunii de punere în producție.  
CNIF – noi considerăm că 4 oameni full-time timp de 30 de zile într-o lună este supra-estimat.  
OE – pe baza experienței anterioare, noi am avut în vedere faptul că etapa de punere în producție este 
mai „efervescentă”. 
Pentru A5 -partea de versionare – efortul total estimat a avut în vedere că fiecare membru al echipei 
salvează cel puțin odată pe săptămână versiunile. 
OE la modul general, în estimarea făcută de noi au fost luate în calcul și riscurile pentru care s-au 
prevăzut măsuri de răspuns pe baza unor asumții. Existența unei diferențe de până la 30% între ce ați 
estimat dvs și ce am estimat noi este oarecum firească având în vedere că informațiile la careavem 
acces noi sunt mai puține față de cele pe care le cunoașteți dvs.  
CNIF – Ne puteți spune câți oameni ați prevăzut a implica în acest proiect? 
OE – În perioada de vârf am prevăzut 10 oameni. 
CNIF –Din punctul nostru de vedere tariful propus este peste ceea ce se practică pe piață în acest 
moment. 
OE – Estimarea a fost grosieră. Trebuie avut în vedere că ORACLE este ceva mai scump decât 
partenerii ORACLE. Valorile ofertate sunt „valorile de listă” ale ORACLE, noi având mai multe 
contracte în vigoare cu instituții foarte mari în care practicăm aceste tarife. ORACLE are oameni foarte 
calificați al căror cost pe zi-om este mai mare decât ce se practică în mod curent pe piață. Rezultatul 
final justifică însă aceste tarife mai mari. 

7.Concluzii:  

Operatorul economic care aparticipat la consultarea de piață, amenționat faptul că specificațiile 
caietului de sarcini nu conțin cerințe restrictive. 

Reprezentanții OE au întrebat care este calendarul estimativ de inițiere a procedurii de achiziții, 
iar reprezentanții serviciului achiziții publice (SAP) au precizat că se estimează că achiziția se va iniția 
la începutul anului 2021, sub condiția existenței alocării bugetare. 

Întrucât până la data de 21.09.2020, autoritatea contractantă a primit input din partea unui singur 
operator economic, finalizarea documentației de atribuire se va realiza pe baza informațiilor primite. 
 
Semnează:        Semnează: 

Director general,        Director general, 
Anca Gabriela Marinescu      Adrian Popescu 
 

 


