
 

 
 

Anunț consultare piață 

privind inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație software pentru crearea 
si gestionarea arhivei in format electronic 

 
 
1. Autoritate contractanta: 

MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 

900725, România  
 
2. Obiect consultare:  inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație software 

pentru crearea si gestionarea arhivei in format electronic 

 

Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice. 
 
3. Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează să 

achiziționeze o aplicație software pentru crearea si gestionarea arhivei in format 
electronic. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul 

contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la 
planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă 
Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele 

menționate la punctul 4 din prezentul anunț. 
 

4. Aspecte supuse consultării: 
 Se solicita prezentarea unei soluții si specificații tehnice cat mai detaliate, 
precum si a unei propuneri financiare, in scopul intocmirii caietului de sarcini 

si a referatului de necesitate privind valoarea estimată a achiziției. Aspectele 
supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare. 

 
5. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în 
cadrul procesului de consultare: 18.12.2017, ora 16:00. 

 
6. Termenul până la care se desfășoara procesul de consultare: 

22.12.2017 
 
7. Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în 

care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care răspund la 
invitația autorității contractante: 

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email 
cristina.toma@primaria-constanta.ro si adriana.stamat@primaria-constanta.ro o 
oferta tehnică cât mai detaliata a aplicației software ofertate (în format 

doc/docx), precum si o oferta financiara estimativa exprimata in lei, fara 
TVA. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un 
caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor 

necesități, si va demara procedura de achizitie in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
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Anexa la anunțul de consultare a pieței 

privind inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație software pentru 
crearea si gestionarea arhivei in format electronic 

 
 Obiectul achiziției constituie dezvoltarea și implementarea unei aplicatii software 
pentru crearea si gestionarea arhivei in format electronic, pentru un numar nelimitat 

de utilizatori si statii de lucru.  
 Mai jos sunt prezentate un set de cerinte minime privind functionalitatile 

aplicatiei. Cerintele tehnice detaliate ale caietului de sarcini vor fi elaborate in urma 
procesului de consultare a pietei. 
 

 Autoritatea contractanta doreste dezvoltarea unei aplicatii soft orientata 
client, pe baza cerintelor minime care vor fi mentionate in caietul de sarcini. 

Furnizorul va pune la dispozitia autoritatii contractante codul sursa al aplicatiei 
orientata client, conform cerintelor particulare ale beneficiarului, impreuna cu 
documentatia aferenta, si va acorda beneficiarului permisiunea de a modifica codul 

sursa si de a-l transfera pe viitor către un alt furnizor sau contracta un alt furnizor 
pentru modificări sau servicii de mentenanță. Interfata aplicatiei va fi dezvoltata in 

ASP.NET, C#, iar sistemul de gestiune a bazelor de date trebuie sa fie MS SQL Server. 
  
Descrierea generala a cerintelor: 

 
 Aplicatia va fi dezvoltata cu respectarea cerintelor si prevederilor Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996, republicată, precum si ale tuturor actelor normative legale in 
vigoare, atat la nivel national, cat si local (Hotarari de Consiliu, proceduri interne de 
sistem, Nomenclatorul Arhivistic al Institutiei etc). 

 
 Interfata aplicatiei trebuie sa fie web-based, accesibila prin intermediul 

browserului de pe statiile de lucru din intranetul institutiei. 
 
 Baza de date trebuie sa fie una relationala. Toate documetele sistemului (acte 

scanate, documente generate etc) vor trebui sa fie stocate in baza de date si nu 
exterior acesteia (in file system).  

 
 Autoritatea contractanta va pune la dispozitie infrastructura necesara (servere, 
licente SO, SGBD). Aplicatia se va instala pe infrastructura autoritatii contractante, 

aflata in intranetul retelei acesteia. 
 

 Aplicatia va trebui sa poata fi accesata de un numar nelimitat/nedeterminat de 
utilizatori concurenti si de pe un numar nelimitat/nedeterminat de statii de lucru din 

intranetul institutiei. 
 
 Utilizatorii se vor autentifica in aplicatie cu user si parola.  Aplicatia se va integra 

cu sistemul de autentificare utilizat in prezent in cadrul aplicatiei de registratura 
electronica si managementul documentelor, prin intermediul unor servicii tip XML Web 

Services care vor fi puse la dispozitie de autoritatea contractanta. 
 
 Aplicatia se va integra cu sistemul informatic de registratura electronica si 

managementul documentelor, prin schimbul bidirectional de date sau informatii, prin 



intermediul unor servicii tip XML Web Services care vor fi puse la dispozitie de 

autoritatea contractanta si, respectiv, vor trebui dezvoltate de furnizor. Astfel, se 
doreste ca din sistemul informatic de registratura electronica si managementul 
documentelor sa poata fi transmise documente si informatii catre sistemul arhiva si, 

totodata, sa poata fi vizualizate informatii din sistemul arhiva. 
 

 Aplicatia va trebui se se integreze si cu sistemul GIS existent in cadrul 
institutiei, astfel incat documentele din arhiva sa devina disponibile si sa poata fi 
vizualizate si din aplicatiile tip GIS din cadrul institutiei. Totodata, in functie de caz, 

pentru un anumit dosar sau document din arhiva, sa se poata seta si vizualiza 
adresa/localizarea sau zona de pe harta digitala la care se refera documentul/dosarul 

respectiv. 
 
 Aplicatia va oferi si un modul pentru cetateni, inclusiv cu o interfata pentru 

device-uri mobile, prin care acestia isi vor putea consulta propriile documente aflate in 
arhiva institutiei. Autentificarea utilizatorilor externi (cetateni) in aplicatie se va face 

prin sistemul de conturi de utilizatori al SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe), cu 
care aplicatia va trebui sa se integreze, prin intermediul unor servicii tip XML Web 
Services. Criteriile dupa care utilizatorii externi vor avea acces la propriile date/fisiere  

vor fi stabilite in cadrul etapei de analiza, aferenta implementarii aplicației software 
pentru crearea si gestionarea arhivei in format electronic. 

 
 Aplicatia va permite scanarea documentelor direct din interfata acesteia (din 
browserul de aplicatie), de la scanere compatibile TWAIN, SANE si ICA, 

editarea/prelucrarea imaginilor scanate (prin operatiuni gen rotate, crop, mrror, flip, 
etc) si salvarea lor direct in baza de date a aplicatiei.  

 
 Aplicatia va permite prelucrarea fisierelor rezultate in urma scanarii, direct din 

interfata aplicatiei: spargerea acestora pe pagini individuale, precum si unirea mai 
multor pagini intr-un singur fisier. Pentru un anumit fisier aplicatia trebuie sa permita 
specificarea categoriei de registru din care face parte, a numarului de inregistrare a 

documentului respectiv, anul inregistrarii, precum si tipul documentului (prin integraea 
cu aplicatia de registratura si managementul documentelor). 

 
 Aplicatia trebuie sa ofere posiblitatea de calculare automata a: numarului de file 
dintr-un dosar/din toate dosarele, numarului total de dosare din arhiva, marimea unui 

fisier/dosar electronic. 
 

 Aplicatia va permite crearea nomenclatorului arhivistic, pe ani, in conformitate 
cu prevederile legale. 
 Pentru fiecare tip de document din cadrul nomenclatorului arhivistic, aplicatia va 

permite crearea de metadate specifice acelui tip de document, dupa care sa se poata 
efectua cautari complexe din interfata aplicatiei. Metadatele tipurilor de documete 

trebuie sa poata fi create si dinamic, de catre administratorul aplicatiei, si sa fie de mai 
multe tipuri de date (text simplu, text complex, numerice, data calendaristica, boolean 
etc). Aplicatia trebuie sa valideze in mod corespunzator datele introoduse de utilizator 

la nivel de interfata aplicatiei, in functie de tipul de data. Administratorul aplicatiei 
trebuie sa poata specifica metadatele obligatorii sa fie completate si cele optionale. 

Metadatele sa poata fi completate/modificate oricand ulterior crearii dosarului in arhiva 
electronica. 
  



 Aplicatia va permite crearea si gestionarea tuturor documentatiilor necesare 

arhivarii documentelor, conform prevederilor legale (fise de inventar, registre de 
intrare-iesire, etc).  
 Aplicatia va permite gestiunea automată a termenelor de păstrare pentru fiecare 

dosar și înregistrarea operațiunilor de scoatere din arhivă pentru consultare a 
dosarelor. 

 Aplicatia va permite generarea de coduri de bare pentru dosarele din arhiva. 
 Aplicatia va trebui sa pastreze un istoric al tuturor operatiunilor efectuate de 
utilizatori (un log sau jurnal al operatiunilor). 

 Aplicatia va permite setarea de drepturi la nivel de utilizator, compartiment sau 
grupuri de utilizatori. 

 
  
 

  
 


