
INTREBAREA 7

Secțiune special destinată pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanei
Autoritatea contractantă dorește să ofere vizitatorilor site-ului o secțiune special destinată pentru
informații legate de evidența populației și stare civilă. Un exemplu orientativ vedeți pe
http://www.dlep-iasi.ro/.
Această secțiune trebuie să poată fi administrată separat de restul site-ului de către salariații cu
drept de administrare din cadrul acestui serviciu.

Intrebarea este daca aceasta sectiune, administrata ca si sectiune speciala de catre personalul propriu va avea doar pagini
cu continut informativ, gestionate de catre un admin in mod de lucru administrare, sau va include si alte functionalitati de
genul conectare la diverse servicii web si interactiune cu cetateanul (gen programari online, depunere cereri, etc)

RASPUNS LA INTREBAREA 7:
Solicitarea primita de catre Serviciul Informatizare de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor si Stare
Civila (SPCLEP), care a stat la baza elaborarii caietului de sarcini in aceasta privinta, face referire doar la functionalitatile oferite
in prezent de site-ul mentionat ca exemplu in caietul de sarcini (pagini cu continut informativ gestionate de un admin in mod de
lucru administrare); se doreste o structura si prezentare grafica asemanatoare (a nu se intelege ca identica), dar aceste aspecte vor
fi lamurite in cursul etapei de analiza de catre echipa de proiect, dupa ce furnizorul va veni cu propuneri de prezentare grafica si
de structura, asa cum este mentionat in caietul de sarcini.

Pe viitor probabil ca vom extinde functionalitatile site-ului, fie prin resurse proprii interne, fie prin achizitionarea unor astfel de
servicii, dupa caz si dupa complexitatea acestora. Apar tot timpul necesitati si provocari noi, asa ca in acest moment nu stim exact
cum vom extinde functionalitatile site-ului pe viitor si daca vom putea sa le dezvoltam singuri cu resurse proprii, sau vom fi
nevoiti sa apelam la resurse externe.

Va rugam tineti cont si de toate lamuririle suplimentare si raspunsurile la diferite intrebari de clarificare publicate pe site (incluse
in caietul de sarcini la sfarsit si afisate la capitolul  Achizitii Publice
http://www.primaria-constanta.ro/Machete/Macheta2.aspx?machetaID=2&paginaID=359&detaliuID=2619&lang=ro).


