Conform TOR "RfP18/01848: Development of the IT Subsystem "Civil Status Acts" under the AIS
"State Register of Population" (EDMITE)", sunt specificate următoarele:

1. "SSI „ASC” va interacționa cu alte sisteme interne ale ASP, în special cu Registrul de Stat al
Populației, pentru completarea Registrul de Stat al Populației cu noi înregistrări de fapte de
stare civilă, va înregistra datele cu privire la blanchetele utilizate în Stocul de date pentru
Evidența blanchetelor, va extrage date din Fondul de Arhivă al Actelor de Stare Civilă
digitizate (SAIS)."
Întrebarea 1: Nu este specificat ce reprezintă Evidenta Blanchetelor. Acest sistem sau stoc de
date are un WEB API deja dezvoltat? Care este limbajul in care este dezvoltat acest sistem?
Ce baza de date a fost utilizata pentru dezvoltare?
Răspunsul 1: Nu există un astfel de sistem sau stoc de date de Evidență a Blanchetelor.
Blanchetele sau Formularele de strictă evidență se folosesc la moment pentru imprimarea
documentelor de stare civilă. Ele au serie și număr, evidența acestor formulare are loc
manual în registre tradiționale pe suport de hârtie. Unul din obiectivele implementării SSI
„ASC” este „Gestionarea formularelor de strictă evidență”. Sarcina tehnică definește acest
formular ca unul din obiectele informaționale și include Cazul de utilizare Nr. 13 - UC13:
Gestionez formulare de strictă evidență (Caz de utilizare prin intermediul căruia va fi
asigurată gestionarea şi inventarierea formularelor de strictă evidenţă).
2. Întrebarea 2: Nu este specificat care este tehnologia aplicației si baza de date utilizata pentru
SGARI? Specificați va rog ce API-uri sunt dezvoltate? Va fi nevoita intervenția Ofertantului in
aplicația SGARI? Conform SEC 037 SSI „ASC” va deține capabilități de autentificare și
autorizare a utilizatorilor prin intermediul Sistemului de gestiune a accesului la resurse
informaționale (SGARI) al ASP si SEC 038 Aspectele de implementare a mecanismelor de
autorizare a utilizatorilor SSI „ASC” vor fi implementate, în funcțiile de specificul acestora, în
cadrul SSI „ASC” și SGARI,se subînțelege doar intervenția la mecanismele de autorizare ale
utilizatorilor?
Răspunsul 2: Nu există necesitatea de intervenție a Ofertantului în aplicația SGARI. SSI „ASC”
va interacționa cu SGARI la nivel de servicii-web, indiferent de tehnologia aplicației și baza de
date utilizată pentru SGARI.
3. Întrebarea 3: Conform cerinței FR 19.02 Vor fi preluate integral clasificatoarele gestionate de
ASP prin intermediul SGARI și după caz, alte clasificatoare oficiale din Republica Moldova.
Rugam să specificați și enumerați nomenclatoarele care vor fi preluați din aplicația SGARI.
Aceasta informație este necesara pentru o estimare corecta a lucrărilor necesare a fi
efectuate.
Răspuns 3: SGARI va pune la expune către SSI „ASC” un serviciu web care va transmite lista
clasificatoarelor existente și data ultimei actualizări. Același serviciu web va transmite la
cererea din SSI „ASC” toate elementele unui anumit clasificator. Lista exhaustivă a

clasificatoarelor va fi identificată de către Ofertantul câștigător în Faza de analiză a
proiectului. Această listă va include cel puțin următoarele clasificatoare:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CF 37603221.0009.02 - Oficii,
CF 37603221.0026.01 - Localități,
CF 37603221.0029.01 - Naționalitatea,
CF 37603221.0034.01 - Starea civilă,
CF 37603221.0037.01 - Sexul persoanei,
CF 37603221.0066.03 - Cetățenia,
CF 37603221.0070.01 - Instituții,
CF 37603221.0268.01 - Relații de rudenie,
CF 37603221.0302.01 - Plenitudinea datei calendaristice,
CF 37603221.0365.01 - Tipul formularului,

și altele clasificatoare identificate.

