
                                                                                                                                                             

 

 

 

Către 

 

PARTICIPANŢII LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PRIN LICITAŢIE DESCHISĂ ONLINE 

Servicii asociate „Proiectului CSC – secţiunea convergenţă contabilă” 

Cod CPV: 72261000-2 

  În urma apariţiei anunţului de participare la procedură nr. 
105886/14.08.2010, s-au primit următoarele solicitări de clarificări pe care vi le transmitem 
mai jos conform numarului de ordine atribuit în SEAP, precum şi răspunsurile Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.: 
 
1.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 1.3 Portofoliul de aplicatii actual, este precizata 
existenta aplicatiei de contabilitate in cadrul SNR: 
“Aplicatia de contabilitate este implementata la nivel de sediu si sucursale, ruleaza 
descentralizat pe instante locale in fiecare locatie . Inchiderea de luna implica centralizarea 
si consolidarea datelor la nivel de sediu central” 
a)Trebuie ca aplicatia de contabilitate sa fie inlocuita de noul sistem sau se doreste doar 
implementarea unei solutii care sa consolideze datele din aplicatiile de contabilitate 
existente la nivel de sucursale?  
b)Daca se doreste ca noul sistem sa inlocuiasca vechiul sistem de contabilitate, la ce nivel 
de locatie trebuie sa ruleze sistemul cel nou (cental, central+sucursale, 
central+sucursale+locatii – ce locatii?).  
c)La ce nivel de locatie ruleaza sistemul contabil existent: aplicatiile exista numai in locatiile 
Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, sau exista in toate judetele tarii/la nivel de locatie efectiv? 
1.Răspuns SNR: 
a) se doreste inlocuirea aplicatiei actuale si nu furnizarea unei solutii de consolidare.  

b) noul sistem de contabilitate va rula la nivel central +sucursale 

c) sistemul actual de contabilitate ruleaza la nivel de sediu central si la nivel de directii 

regionale - Buc, Cluj, Iasi si Tim.  

 
2.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 1.3 Portofoliul de aplicatii actual, este precizata 
existenta aplicatiei de gestiune a mijloacelor fixe in cadrul SNR: 
“Aplicatiile de gestiune a mijloacelor fixe sunt de tipuri diferite, ruleaza descentralizat pe 
instante locale la nivel de sucursala. La finele fiecarei luni datele sunt centralizate si 
consolidate la nivel de sediu central. Prin aplicatia de contabilitate” 
a)La ce nivel de locatie ruleaza aplicatia: aplicatiile exista numai in locatiile Bucuresti, Cluj, 
Iasi, Timisoara, sau exista in toate judetele tarii/la nivel de locatie efectiv? 
b)Cate tipuri de aplicatii de gestiune a mijloacelor fixe sunt in toata compania? 
2.Răspuns SNR: 
a) aplicatia de mijloace fixe ruleaza la nivel central si la nivel de directii regionale - Buc, 
Tim, Iasi, Cluj 
b) sunt 4 tipuri de aplicatii de gestiune a mijloacelor fixe   

 



                                                                                                                                                             

 

 

 
3.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 1.3 Portofoliul de aplicatii actual, este precizata 
existenta aplicatiei de salarizare in cadrul SNR: 
“Aplicatia de salarizare este implementata la nivel de sediu si sucursale sunt de tipuri 
diferite, ruleaza descentralizat, pe instante locale. La sfarsitul lunii, datele sunt centralizate 
si consolidate la sediul central. Prin aplicatia de contabilitate” 
a)La ce nivel de locatie ruleaza aplicatia: aplicatiile exista numai in locatiile Bucuresti, Cluj, 
Iasi, Timisoara, sau exista in toate judetele tarii/la nivel de locatie efectiv? 
b)Cate tipuri de aplicatii de salarizare sunt in toata compania? 
3.Răspuns SNR: 
a) aplicatia de salarizare ruleaza la nivel central si la nivel de directii regionale - Buc, Tim, 

Iasi, Cluj   

b) SNR utilizeaza o singura aplicatie de salarizare 

 
4.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 1.3 Portofoliul de aplicatii actual, este precizata 
existenta aplicatiei de facturare in cadrul SNR: 
“Aplicatiile de facturare sunt de tipuri diferite, ruleaza descentralizat pe instante locale la 
nivel de sucursala. Emiterea facturilor se face cu frecventa bilunara. Reconcilierea facturilor 
se face in aplicatia de contabilitate.” 
a)La ce nivel de locatie ruleaza aplicatia: aplicatiile exista numai in locatiile Bucuresti, Cluj, 
Iasi, Timisoara, sau exista in toate judetele tarii/la nivel de locatie efectiv? 
b)Cate tipuri de aplicatii de facturare sunt in toata compania? 
4.Răspuns SNR: 
a) aplicatia de facturare ruleaza la nivel central si la nivel de directii regionale - Buc, Tim, 
Iasi, Cluj  
b) sunt 4 tipuri de aplicatii de facturare   

 
5.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 1.3 Portofoliul de aplicatii actual, este precizata 
existenta altor aplicatii in cadrul SNR: 
“Alte aplicatii care ruleaza descentralizat, acopera diferitele cerinte de business, cu titlu 
exemplificativ amintim: gestiunea parcului auto, gestiunea stocurilor prin aplicatia de 
contabilitate, decont radio-tv.” 
a)La ce nivel de locatie ruleaza aceste aplicatii: aplicatiile exista numai in locatiile 
Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, sau exista in toate judetele tarii/la nivel de locatie efectiv? 
b)Cate tipuri de astfel de aplicatii sunt in toata compania (numar aproximativ)? 
5.Răspuns SNR: 
a) aplicatiile ruleaza la nivel de sediu central si directii regionale - Bucureşti, Timişoara, 
Iasi, Cluj 
b) Circa 6 aplicaţii. 

 
6.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 2 Cerinte generale, este descris scopul 
proiectului:  
 
 



                                                                                                                                                             

 

 

 
“Pentru a raspunde acestor cerinte, Radiocom planifica implementarea unui sistem 
informatic contabil, bugetare/ executie bugetara si gestiune a costurilor, la nivelul sediului 
central si al sucursalelor. Radiocom isi propunere sa demareze implementarea printr-un 
proiect pilot la sediul central pentru aria de contabilitate. 
In cadrul acestui proiect sistemul va contribui la automatizarea unor procese contabile, 
bugetare/ executie bugetara si gestiune a costurilor. Sistemul care se va implementa va fi 
un sistem deschis care se va putea extinde in viitor pentru acoperirea si altor cerinte 
operationale. De asemenea, sistemul trebuie sa ofere posibilitatea integrarii cu sistemele 
informatice existente in companie.” 
a)Care este scopul proiectului:  

- intregul proiect de implementare care se doreste structurat in pilot si roll-out pentru 
restul de 4 sucursale sau 

- doar pilotul, urmand ca roll-out-ul la nivel de sucursala sa fie effectuat de Beneficiar 
sau sa formeze obiectul unui alt contract? 

 
b)La ce se refera pilotul: 

- la Implementarea solutiei la nivel central cu interfatarea cu aplicatiile existente sau  
- la Implementarea solutiei la nivel central cu interfatarea cu aplicatiile existente 

precum si realizarea mecanismului de consolidare a datelor de la nivel de 
sucursale? 

6.Răspuns SNR: 
a) scopul proiectului vizeaza implementarea solutiei pilot, urmand ca roll-out-ul sa faca 

obiectul unui contract separat.  

b) prin pilot se va intelege implementarea solutiei la nivel de Bucuresti, interfatarea cu 
aplicaţiile existente precum si consolidarea datelor din sucursale. 
 
7.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 28, capitolul 2 Cerinte generale, este mentionat numarul de 
utilizatori concurenti vizat:  
“• Contabilitate generala: 15 utilizatori 
• Gestiunea costurilor: 5 utilizatori 
• Bugetare/ executie bugetara: 15 utilizatori” 
In Caietul de Sarcini, pagina 37, capitolul 8. Metodologia de gestiune a proiectului, exista o 
cerinta referitoare la instruirea utilizatorilor:  
“In ceea ce priveste instruirea de personal, furnizorii trebuie sa ofere atat instruirea 
utilizatorilor cheie din zona de business cat si instruirea personalului tehnic (pentru 
administrare baze de date cat si pentru administrare aplicatiei). Numarul de persoane per 
sesiune de instruire nu poate fi mai mare de 10, pentru a mentine un standard de calitate al 
instruirii ridicat.” 
 
Care este numarul exact de utilizatori care vor trebui instruiti in cadrul acestui proiect, si 
care este locatia acestora? Care sunt cerintele privind locatia (orasul etc) de curs? 
 
7.Răspuns SNR: 
Sunt circa 40 de utilizatori. Locatia acestora este Bucuresti. In ceea ce priveste locatia de 

desfasurare a cursurilor aceasta poate fi Bucuresti sau Tancabesti.  

 



                                                                                                                                                             

 

 

 
8.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 33, exista cerinta cu numarul 39:  
“39. Aplicatia sa permita preluarea si centralizarea automata a declaratiilor privind 
obligatiile de plata” 
In raspunsurile de clarificare, ati raspuns la Solicitarea de clarificare nr.3 astfel: “Prin 
obligatii de plata se va intelege numai TVA-ul”. 
In consecinta, ce reprezinta centralizarea declaratiilor de TVA? 
8.Răspuns SNR: 
Centralizarea declaratiilor TVA presupune centralizarea jurnalelor de TVA (cele pe care 
orice program contabil le realizeaza si care sunt in conformitate cu legislatia fiscala in 
vigoare la data rularii aplicatiei ) si implicit realizarea unui decont de TVA. Prin centralizare 
se intelege atat centralizarea jurnalelor cat si centralizarea deconturilor de TVA , obtinand 
la final un singur decont de TVA; 
  

9.Solicitare clarificări: 
In documentatia de atribuire se mentioneaza ca centralizarea datelor se realizeaza la la 
nivelul fiecarei sucursale prin aplicatia de contabilitate la sfarsitul fiecarei luni. Aceasta 
inseamna ca, consolidarea datelor se realizeaza prin aplicatia de contabilitate la sfarsitul 
lunii in sediul central dinspre sucursale? 
9.Răspuns SNR: 
Consolidarea datelor se realizeze la final de luna la sediul central pe baza fisierelor 

furnizate de catre sucursale.  

 
10.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 33, exista cerinta cu numarul 40: 
“40. Lucrul cu mai multe registre contabile (jurnale) definite de utilizatori conform procedurii 
interne” 
Aceasta cerinta se refera la organizarea jurnalelor pe categorii sau se refera la posibilitatea 
evidentei contabile multiple in functie de standardele de contabilitate. 
10.Răspuns SNR: 
Se refera la organizarea jurnalelor pe categorii, asa cum sunt definite in legislatia financiar 
contabila si fiscala, si cerinta este ca aceste jurnale sa fie utilizabile la sediul central cat si 
la sucursale. 
 
11.Solicitare clarificări: 
In Caietul de Sarcini, pagina 33, exista cerinta cu numarul 51: 
“51. Sistemul trebuie sa permite exportul planului de conturi catre aplicatia de Billing la 
eveniment (ex: introducerea unui nou cont analitic pentru un client) iar exportul trebuie sa 
fie in timp real. Nomenclatorul plan de conturi va fi comun ambelor aplicatii.” 
Aceasta inseamna ca fiecare client care participa la procesul de facturare este evidentiat 
printr-un cont analitic si este necesara dezvoltarea unei interfete care sa permita exportul, 
importul datelor in timp real?  
 
11.Răspuns SNR: 
Fiecare client este evidentiat printr-un cont analitic si va fi necesar realizarea unei interfete 

care sa permita import – export de date in timp-real.  

 



                                                                                                                                                             

 

 

 
 
12.Solicitare clarificări: 
Va rog sa ne precizati volumul de mijloace fixe avute in evidenta. 
12.Răspuns SNR: 
Cca 50.000 de unitati. 
 
13.Solicitare clarificări –C:  
Referitor la "raspunsuri clarificari CSC 02.09.2010.pdf" nr. 301/9699/01.09.2010, raspunsul 
nr. 8, prin venituri/cheltuieli bottom-up se intelege posibilitatea de generare/vizualizare 
rapoarte de venituri/cheltuieli pe centru de cost cu posibilitatea de grupare ulterioara a 
veniturilor/cheltuilelilor pe grupe de centre de cost? 
13.Răspuns SNR: 
Prin venituri/cheltuieli bottom-up se va intelege pe de o parte agregarea sumelor de catre 
aplicatie  si pe de alta parte posibilitatea de generare de rapoarte pe nivelul dorit (centru de 
cost, grupe de centre de cost, etc). 
 
14.Solicitare clarificări:  
In completare la intrebarea anterioara, de la punctul C. de mai sus, prin venituri/cheltuieli 
top-down se intelege posibilitatea de generare / vizualizare rapoarte de venituri/cheltuieli 
per grupa de centre de cost si navigare ulterioara pana la nivel de centru cost? 
14.Răspuns SNR: 
Prin venituri/cheltuieli top-down se va intelege pe de o parte decompunerea sumelor de 
catre aplicatie  si pe de alta parte posibilitatea de generare de rapoarte pe nivelul dorit 
(centru de cost, grupe de centre de cost, etc). 
 
15.Solicitare clarificări  
La sectiunea V.4) “Capacitate tehnica si/sau profesionala” se solicita “prezentarea unei liste 
care sa cuprinda unul sau mai multe contracte de prestari de servicii similare in ultimii 3 
ani”. Ce sens trebuie dat cuvantului “similare” ? 
15.Răspuns SNR: 
Prin similar se va intelege implementarea solutiei propuse la alti client din industria 
telecom.  
 
16.Solicitare clarificări  
(In legatura cu intrebarea anterioara) – Ce reprezinta/ce interpretare trebuie data coloanei 
“Cantitate” de pe tabelul facand parte integranta din Formularul 3 ? 
16.Răspuns SNR: 
În cazul de faţă coloana “Cantitate” nu va fi completată, acest tabel fiind un model general, 
valabil atît pentru prestare de servicii, cât şi pentru furnizare de produse.  
 
17.Solicitare clarificări 
Formularele fac parte integranta din Documentatia de atribuire care e in format Adobe 
Reader (.pdf), needitabil electronic. Completerea formularelor trebuie facuta dupa tiparire, 
in mod non-electronic ? 
17.Răspuns SNR: 
Formularele care trebuiesc completate se vor posta în format Word la secţiunea 
“Documentaţie şi Clarificări” pentru a putea fi editate electronic. 



                                                                                                                                                             

 

 

 

19.Solicitare clarificări(In legatura cu intrebarea anterioară) Postarea formularelor dupa 
completare in SEAP se va face sub forma de document scanat ? Exista vreun format de 
scanare impus in acest caz? 
19.Răspuns SNR: 
Conform HG 1660/2006 cu modificările şi completările ulterioare, toate documentele 
solicitate se postează pe SEAP, procedura fiind online. Autoritatea contractantă nu poate 
specifica dacă SEAP-ul impune un format de scanare agenţilor economici ofertanţi. 
 
21. Solicitare clarificări 
Anexele la care exista acces poarta indecsii 5.1, 5.2, 8.3. In documentul “Rapoarte 
aplicatie” se mai face referire la Anexa 4.1, 5.3, 7.1, 8.1, 8.2.  
- Aceste anexe unde se regasesc? 
- Exista si alte anexe, in afara de cele mentionate? 
20.Răspuns SNR 
Dintr-o regretabila eroare, s-a omis publicarea anexelor 4.1, 5.3, 7.1, 8.1, 8.2. Aceste 
anexe se vor posta la secţiunea Documentaţie şi clarificari. 

 


