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În atenţia potenţialilor ofertanţi la achiziția unei aplicații software pentru 
gestionarea deciziilor interne și a acțiunilor în justiție, inclusiv instruirea 
personalului ANCOM pentru utilizarea aplicației (cod CPV: 72212000-4)  

Anunț publicitate nr. 28120/08.02.2016 
  

În urma solicitării de clarificări înregistrată la ANCOM sub nr. SC-4559/12.02.2016, vă 
aducem la cunoştinţă solicitările de clarificări adresate în cadrul achiziției sus menţionate, 
precum şi răspunsul la acestea: 
 
1) Întrebare: La capitol 4. Specificații tehnice este precizat că: 

ANCOM are implementată o soluţie integrată de infrastructură hardware şi software, 
bazată pe servere fizice cu arhitectură Intel x64 şi Vmware versiunea 5.5, prin care s-a realizat 
virtualizarea serverelor operaţionale din cadrul sistemului informatic al instituţiei. 

Pentru instalarea şi implementarea aplicaţiei solicitate (cu platformele aferente), din 
infrastructura de virtualizare prezentată se pot pune la dispoziție următoarele resurse, pentru o 
mașină virtuală de tip server: 

 Resurse de procesare: maximum 2 procesoare virtuale (vCPU) 
 Resurse de memorie: maximum 8 GB RAM 
 Resurse stocare pe SAN: maximum 100 GB 
 Resurse rețea: 1xGigabit network 
 Acces la o instanţă Microsoft SQL 2014 în cadrul SGBD ANCOM 

 
Vă rugăm să precizați dacă beneficiarul pune la dispoziție sistem de operare instalat 
pe mașina virtuală de tip server și ce sistem de operare este acesta. 

 
Răspuns 1):  Nu se pune la dispoziție sistem de operare pe mașina virtuală de tip server. 

 
2) Întrebare: În capitolul „2.2.1. descriere interfață DECIZIE NOUĂ” sunt precizate 
elementele: 
Persoane avizate – persoanele la care se face referire în cuprinsul deciziei. Se completează în 
mod liber de utilizator iar pe măsura introducerii de caractere să fie asociată cu lista 
persoanelor din ANCOM (să aibă acces la lista contactelor din  clientul e-mail) . Daca secvența 
de caractere introduse nu poate fi asociată nici unui angajat ANCOM, acest câmp se 
completează liber de utilizator cu numele pe care il dorește acesta. În mod implicit, acest câmp 
are un singur rând, dar să se ofere posibilitatea utilizatorului să mai poată adauga și alte 
rânduri. 
Destinatari – se completează cu persoanele cărora urmează a le fi transmisă decizia în format 
pdf (scanată). În mod implicit, aplicația afisează persoanele din cadrul instituției introduse la 
câmpul PERSOANE VIZATE, însă utilizatorul le poate elimina sau poate adauga alte persoane. 
Dacă niciuna dintre persoanele introduse la câmpul PERSOANE VIZATE nu este din cadrul 
instituției atunci se va afisa un singur rand, urmând ca utilizatorul să poată avea posibilitatea de 
adăugare de rânduri noi . Având acces la contactele clientului de mail, aplicația poate  utiliza 
adresele de corespondență din aceasta bază de date. 
 

Vă rugăm să precizați care este clientul de e-mail utilizat și care este serverul 
de e-mail utilizat. 

Având în vedere faptul că se dorește realizarea unei aplicații cu o arhitectură 
web-oriented, vă rugăm să precizați dacă lista contactelor din clientul e-mail cu 
care se dorește a fi realizată integrarea este citită de pe mașina de tip desktop a 
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utilizatorului curent autentificat în aplicație sau este citită de la nivelul serverului 
de e-mail utilizat. 

În situația în care lista contactelor din clientul de email este citită la nivelul 
serverului de email implementat la nivelul ANCOM vă rugăm să precizați dacă 
ANCOM pune la dispoziție un serviciu web prin care să fie realizată citirea. 
 
Răspuns 2):  

- Serverul de e-mail utilizat : Microsoft Exchange Online pe baza subscripției Office 
365 Enterprise plan E3 achiziționat de ANCOM; 

- Client e-mail utilizator : MS Outlook 2013/2016; 
- Lista contactelor poate fi accesată prin clientul de e-mail menționat (MS Outlook 

2013/2016. 
 
 
 


