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Nr. 725169/25.09.2020 
 

 
ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 

 
Ministerul Finanţelor Publice (MFP), cu sediul în Bucureşti, Bdul.Libertății nr.16, sector 

5,  telefon: 021.226.24.00, intenţionează să inițieze 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 
software pentru extinderea sistemului informatic -  AEOI_RO (Automatic Exchange of 
Information)  cu funcționalități  specifice DAC6 şi pentru asigurarea securităţii datelor 
întregului sistem, prin tehnologia BlockChain”. 

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:  
Pentru orice Stat, inclusiv la nivelul României, veniturile neraportate şi neimpozitate 
corespunzător reduc considerabil veniturile la Bugetul de Stat. În contextul în care mobilitatea 
contribuabililor, numărul tranzacțiilor transfrontaliere şi internaţionalizarea instrumentelor 
financiare au cunoscut o dezvoltare puternică în ultimul deceniu, schimbul de informaţii între 
ţări constituie un instrument important de combatere a fraudei şi a evaziunii fiscale prin 
promovarea transparenţei fiscale. 
În acest context, principala menire a sistemului informatic AEOI_RO constă în: 
 Să contribuie la reducerea numărului problemelor generate de frauda fiscală și de 

evaziunea fiscală din România, cu urmări pozitive asupra veniturilor aduse Bugetului de 
Stat. 

 Sistemul informatic AEOI_RO, aliniat în permanență ultimelor cerințe internaționale, 
intracomunitare și naționale, reprezintă un instrument important de combatere a fraudei şi 
a evaziunii fiscale prin promovarea transparenţei fiscale. 

 Să sprijine electronic mecanismele definite în Directivele şi Regulamentele Uniunii 
Europene privind Cooperarea Administrativă între Statele Membre, în Standardul Comun 
de Raportare, etc.  
 

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor 
 Realizarea analizei, proiectării, dezvoltării, testării și implementării corespunzătoare a 

cerințelor privind asigurarea unei înalte securități a datelor întregului sistem informatic 
AEOI_RO (toate componentele), prin implementarea tehnologiei BlockChain, alături de 
celelalte măsuri de securitate impuse sistemului. 

 Realizarea obiectivului strategic al M.F.P.- A.N.A.F. de consolidare a capacității sale de 
creare a unui cadru și a unui mecanism eficient în creşterea încasărilor fiscale și 
reducerea evaziunii fiscale în domeniu și de întreținere/creare, în funcție de caz, a unor 
sisteme informatice performante utilizând tehnologii noi. 
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Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor 

 Extinderea funcționalităților sistemului informatic - AEOI_RO (Automatic Exchange of 
Information) cu funcționalități specifice DAC6, asigurarea securităţii datelor întregului 
sistem AEOI_RO folosind tehnologia BlockChain, asigurarea mentenanței corective pe 
tot parcursul proiectului și a implementării funcționalităților specifice solicitărilor de 
schimbare naționale și intracomunitare inițiate în timpul derulării contractului; 

 Adaptarea funcționării componentei DAC6 la regimul Disaster Recovery, în cele două 
Centre de Date, respectiv să funcționeze în parametri optimi atât în Centrul de Date Primar, 
cât și în Centrul de Date Secundar; 

 Respectarea condițiilor de securitate și confidențialitate a informațiilor specifice pentru 
întreg sistemul informatic AEOI_RO; 

 Realizarea securizării/criptării datelor din baza de date AEOI_RO pentru a fi respectate 
prevederile standardului internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor (ISO 
27001); 

 Respectarea prevederilor și planificărilor din "Planul de acțiune referitor la asigurarea 
securității și confidențialității schimbului automat de informații cu alte jurisdicții, 
specific sistemului informatic AEOI"; 

 Asigurarea securităţii datelor întregului sistem AEOI_RO prin tehnologia BlockChain.    

c) aspectele supuse consultării:  
 Obținerea de informații / recomandări cât mai relevante referitoare la cerințele minime din 

caietul de sarcini, în vederea îmbunătățirii acestora; 
 Obținerea de informații referitoare la efortul estimate pentru fiecare activitate/pentru întreg 

proiectul; 
 Obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest sens se vor 

solicita oferte indicative de preț, precum și detalierea pe activitățile descrise în caietul de 
sarcini, inclusiv un tarif mediu zi-om aplicat de operatorii economici insteresați. 

 
d) termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici interesați în 
cadrul procesului de consultare: 05.10.2020.  

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: 09.10.2020 
 

Persoana de contact: Elena BĂCNEANU, expert superior, tel: 021.226.24.00, e-mail: 
elena.bacneanu@mfinante.gov.ro. 
 

Cu deosebită consideraţie, 
 

Director General       Șef serviciu, 
Anca Gabriela MARINESCU             Cristina DUMITRICĂ      
 
 
 
Director general adjunct,      Întocmit, 
Simion ILIE       Elena BĂCNEANU 

 
 


