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Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 

Serviciul Licitatii 

Nr. 169957/1/20.11.2020 

 

 

Către, 

OPERATORII  ECONOMICI  INTERESAȚI 

 

 

 

           Referitor la Anuntul publicitar nr. ADV 1185041 având ca obiect: „Achizitie servicii upgrade 

componente pentru server de date Fujitsu PRIMERGY BX si STORAGE ETERNUS DX” 

 

Urmare  solicitării de clarificări  transmise   de către un  operator economic interesat, vă comunicăm 

următoarele: 

             

                 Întrebarea nr. 1: 

         Sistemul de operare Windows 2019 Datacenter va fi instalat pe un nou sistem, diferit de cel existent ? 

Daca da ne puteți ajuta cu marca, model si eventual SN al noului sistem ? Daca noul sistem este o mașină 

virtuala va rugam sa ne confirmați ce sistem (VMware, HyperV, etc.) si ce versiune este utilizat pentru 

virtualizarea sistemului. 

                Răspuns, conform compartimentului de specialitate: 

         Sistemul de operare Windows 2019 Data Center va fi instalat pe server Blade Fujitsu Primergy, pe care in 

acest moment exista instalat sistem de operare. Pe fiecare lamela sunt instalate mai multe masini virtuale. 

 

               Intrebarea nr. 2 

             Exista un backup activ pe sistemul actual ? Daca da ne puteți da frecventa si tipul de backup (full, 

incremental, etc.) la care se efectuează acest backup ? 

                Răspuns, conform compartimentului de specialitate: 

             Se efectueaza backup zilnic al sistemului 

      

                Intrebarea nr. 3 

        Care este volumetria exacta, in GB, a datelor, aplicații + baze de date, care trebuie migrate pe noul sistem ? 

                 Răspuns, conform compartimentului de specialitate: 

         Exista mai multe baze de date și aplicații cu o dimensiune însumata de aproximativ 200 GB; 

 

                Intrebarea nr. 4 

Pentru migrarea bazelor de date si aplicațiilor : 

 a. Exista confirmarea, de către editorul aplicațiilor, ca acestea sunt compatibile cu sistemul de operare 

Windows 2019 ? 

  b.  Pentru aplicațiile care necesita migrare pe noul sistem : 

              i.      Exista suport tehnic de către editorul aplicațiilor ? 

             ii.      Există documentație tehnica de instalare si configurare ? 

   c. Bazele de date care trebuie migrate : 

            i.  Ce tip de baze de date sunt (SQL, Oracle, etc.) si ce versiune este actual instalat ? 

           ii.  Cate baze de date diferite trebuie migrate pe noul sistem ? 

          iii.  Pe noul sistem se reinstalează ce tip si ce versiune de baze de date ? 

           iv.  Exista sursele si licențele necesare pentru baza de date care trebuie reinstalat pe noul sistem ? 

                      Răspuns, conform compartimentului de specialitate: 

a) editorul aplicatiei de evidenta si calcul utilizata la nivelul Directiei Impozite si Taxe a facut 

recomandarea de upgrade a sistemului de operare; 
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b) i.  da, exista; 

ii. nu, exista contract de mentenanta si suport tehnic efectuate de editorul aplicatiei; 

c) pe serverele actuale sunt instalate mai multe bazele de date de tip relational sursele si licentele 

sunt furnizate de dezvoltatorul aplicatiei de evidenta si calcul SC Prosoft ++ SRL; 

 
                Intrebarea nr. 5 

  Operațiunea de migrare a datelor se poate efectua in timpul orelor lucrătoare sau este necesar ca     

serviciul sa fie prestat in afara orelor de lucru ? 

              Răspuns, conform compartimentului de specialitate: 

Operatiunile de instalare si migrare a bazelor de date se va efectua fara întreruperea activitatilor 

normale ale Directiei Impozite si Taxe. 

          

 

Director executiv, 

Maria Nuţă 

 

 

 

    Sef Servicu, 

Cristina Madalina Creţu 

 

 

 

 

 Intocmit,  

Consilier achiziţii publice 

  Baragan Petrus Cristian  

 


