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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 
2022_CP_008 

 

Ministerul Finanțelor (MF) inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate 
cu prevederile art.139 din Legea nr.98/20161 și ale art. 18-19 din Norme2, în vederea 
achiziționării de produse și servicii pentru implementarea unei platforme de tip 
BigData şi dezvoltarea Sistemului Informatic de date integrate – în cadrul proiectului 
finanțat din PNRR “Administrație performantă prin informație consolidată – APIC ” 

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

1. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de 
consultare a pieței: https://mfinante.gov.ro/ro/transparenta/achizitii-publice; 

2. Date de contact : 

Propunerile pot fi transmise prin email folosind următoarele date de contact : 
Persoana de contact: Anca CREȚU - Consilier achiziții publice superior 
E-mail: anca-gabriela.cretu@mfinante.gov.ro | Telefon: 021.226.24.91 

3. 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:  

A se vedea în primul rând caietul de sarcini anexat prezentului anunț. 
 
Sistemul Informatic al Ministerului Finanțelor (MF) 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. În prezent, sistemul informatic al MF este cel mai mare furnizor 
de date din România pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din România și 
din străinătate. 

Complexitatea acestui sistem a limitat însă posibilitatea de a pune în aplicare cu 
ușurință noi prevederi fiscale și furnizarea unor servicii publice de o calitate superioară. 

Necesitatea implementării proiectului propus este determinată de nevoia de 
modernizare și eficientizare a activității interne a Ministerului Finanțelor și a unităților 

                                         
1 Orice referință la Legea nr. 98/2016 se va citi „Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare” 
2 Orice referință la Norme se va citi „Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare” 

https://mfinante.gov.ro/ro/transparenta/achizitii-publice
mailto:anca-gabriela.cretu@mfinante.gov.ro
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subordonate, precum şi de optimizarea cooperării MF cu alte instituții ale statului, în 
efortul comun de identificare, cunoaştere, documentare, prevenire şi diminuare a 
situaţiilor de fraudă și evaziune fiscală, dar și de a contribui la eficientizarea cheltuirii 
resurselor publice, respectiv la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și 
operatorilor economici. 

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor și prestarea serviciilor  

▪ Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea activității MF și ANAF în 
scopul gestionării unui volum masiv de date structurate și nestructurate care să 
permită adoptarea celor mai potrivite decizii și îmbunătățirea serviciilor oferite 
contribuabililor. 

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor și prestarea serviciilor 

▪ Obiectivul specific constă în implementarea unei platforme de tip Big Data şi 
dezvoltarea Sistemului informatic de date integrate prin intermediul căruia vor 
fi integrate și valorificate, din punct de vedere operațional și analitic, volume 
mari de date, precum un ansamblu de echipamente hardware, instrumente 
software și protocoale de securitate, inclusiv migrarea DataWarehouse actual – 
date, joburi de încăcare date, repository, rapoarte, în vederea transformării 
datelor din bazele de date de interes pentru MF/ANAF și structurile subordonate 
în informații și în cunoștințe, prin mecanisme avansate de prelucrare a datelor. 

4. Aspectele supuse consultării:  

▪ obținerea de informații / recomandări cât mai relevante cu privire la cerințele 
minime din caietul de sarcini în vederea îmbunătățirii acestora; 

▪ identificarea celei mai avantajoase soluții pentru autoritatea contractantă 
(echipamente/ licențe software/ servicii de dezvoltare sistem informatic/ 
servicii cu titlu accesoriu pentru produse), atât din punct de vedere tehnic cât și 
financiar; 

▪ descrierea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informatic ce vor fi solicitate 
din punct de vedere efort/ încadrare în termene/ cerințe privind resursele 
alocate/ cerințe privind modalitățile și condițiile de plată; 

▪ descrierea serviciilor cu titlu accesoriu ce vor fi solicitate; 
▪ suportul tehnic oferit; 
▪ planul de execuție, incluzând succesiunea estimată a livrabilelor și cerințe 

privind durate estimative de realizare a serviciilor solicitate; 
▪ componența optimă a echipei de proiect necesară respectării specificațiilor 

detaliate în caietul de sarcini; 
▪ estimarea bugetară detaliată pe componente, produse și servicii cu titlu 

accesoriu/ servicii de dezvoltare sistem informatic; 
▪ obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest sens 

se solicită oferte indicative de preț. 

5. Descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va 
realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii 
contractante:  

Consultarea se va realiza exclusiv prin mijloace electronice, iar comunicările se vor 
realiza folosind datele de contact precizate la punctul 2 din prezentul anunț. 

Orice sugestii/critici aduse caietului de sarcini nu pot fi declarate confidențiale de către 
participanții la consultarea de piață. 
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Se va organiza cel puțin o întâlnire comună cu toții operatorii economici care participă 
la consultarea de piață, după primirea și analizarea propunerilor indicative. Se vor 
organiza întâlniri separate cu fiecare operator economic dacă, în urma informațiilor din 
propunerile indicative și a întâlnirii comune, va rezulta această necesitate.  

6. Termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici interesați în 
cadrul procesului de consultare: 21.11.2022 

7. Termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare: 28.11.2022 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Director general adjunct, 

Simion ILIE 

 

Șef serviciu, 

Cristina DUMITRICĂ 

 
Întocmit, 
Anca CREȚU - Consilier achiziții publice superior 
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