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Nr. 724863/22.09.2020 

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 ”Soluție de securitate 
pentru infrastructura IT a Sistemului Informatic Integrat Vamal, pentru site-ul primar și 
site-ul redundant, inclusiv servicii de suport, licențe și subscripții pentru 3 ani”. 

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:  

Sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice (MFP) este unic în România atât 
din punct de vedere al complexității și specificității aplicațiilor, cât și al numărului de entități ale 
administrației publice și entități private deservite, precum și al întinderii teritoriale. Numărul de 
aplicații informatice, volumul de date, numărul de entități deservite și numărul de utilizatori 
interni și externi crește permanent, crescând implicit și volumul de muncă depusă, precum și 
necesarul de resurse pentru dezvoltarea și administrarea sistemului informatic. 

Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) este cea mai importantă verigă tehnologică 
necesară pentru funcționarea sistemului vamal din România. Sistemul Informatic Integrat 
Vamal este un conglomerat de mai multe sisteme, unele implementate în parteneriat cu 
structurile responsabile din cadrul MFP/ANAF, care trebuie să asigure adaptarea sistemelor 
TIC cu noile cerințe ale Comisiei Europene și ale utilizatorilor (numărul acestora fiind în 
continuă creștere). Sistemul Informatic Integrat Vamal este un sistem de importanţă strategică, 
ce necesită o protecţie deosebită pe domeniul politicilor de securitate informatică și are un nivel 
ridicat de sensibilitate al datelor/informațiilor prelucrate, nefuncționalitatea acestuia având un 
impact major în funcționarea sistemului. Din aceste motive, este necesar să fie asigurate 
continuitatea funcţionării, securitatea, integritatea, și disponibilitatea datelor/informațiilor ce fac 
obiectul tranzacțiilor economice.  

 În acest sens este necesar ca infrastructura de securitate IT să fie în permanenţă 
actualizată în funcţie de necesităţile de trafic, pentru a preîntâmpina atacuri cibernetice care ar 
putea afecta funcţionarea în parametri optimi a Sistemului informatic al Ministerului Finanțelor 
Publice. 

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

 Asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate a infrastructurii de securitate informatică a 
Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV); 

 Protecția datelor gestionate în cadrul sistemului informatic al MFP; 
 Alinierea MFP cu strategiile asumate și cu eforturile întreprinse la nivel național, în 

domeniul protecției infrastructurilor critice. 
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Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 

 Produsele sunt necesare pentru implementarea unei soluții de securitate în centrul de date 
primar și secundar pentru Sistemul Informatic Integrat Vamal care să asigure necesitățile 
de securitate a sistemelor informatice existente.  

 Mentinerea nivelului de securitate a Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV), precum si 
îmbunatatirea gradului de protectie împotriva atacurilor informatice asupra acestuia. 
Totodată este necesar ca produsele care asigură securitatea SIIV, precum şi soluţiile de 
securitate care le include, să fie în permanenţă  actualizate şi upgradate pentru a permite 
gestionarea lor în condiţii optime, pentru a preîntâmpina atacuri sau alte activităţi 
neautorizate care pot duce la distrugerea sau deteriorarea funcţionalităţii SIIV. 
Funcționalitățile curente vor fi consolidate de soluția ofertată la nivelul unui sistem modular, 
care să asigure prin posibilitățile de scalare liniară adecvarea la cerințele de prelucrare 
curente și predictibilitatea performanțelor. 

 
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 valoarea estimată a achiziției. În acest sens se solicită 

oferte indicative de preț. 
 

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: după primirea propunerilor/ sugestiilor/ opiniilor în scris, autoritatea 
contractantă va analiza posibilitatea organizării de întâlniri comune/individuale cu 
operatorii economici care au transmis propuneri în cadrul consultării de piață. Întâlnirile se 
vor organiza, dacă va fi cazul, prin mijloace IT&C, iar data acestora va fi comunicată 
ulterior.  

f) termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 06.10.2020 
 

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 

 
Șef serviciu, 
Cristina DUMITRICĂ 

 
Întocmit, 
Elena BĂCNEANU 
 
 


